
Dacia Duster

3ani
GaRanţiE
sau 100 000 km



Cu Dacia Duster, spaţiul vă aparţine. un adevărat 4X4, robust şi fiabil, cu un spaţiu 

interior generos, Dacia Duster vă va însoţi pretutindeni. Datorită interiorului 

modulabil, Duster poate fi uşor adaptat nevoilor dumneavoastră oferind maximum 

de confort. Poziţia înaltă a scaunului şoferului îi asigură cea mai bună vizibilitate şi 

confort la drum lung. La un preţ incredibil, Dacia Duster este prietenos cu mediul 

înconjurător, datorită motoarelor economice şi emisiilor de CO2 reduse.

Spațiu 
generos
la un 
preț accesibil



Spațiu 
generos
la un 
preț accesibil
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Design
modern
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aspectul robust şi silueta elegantă îi dezvăluie personalitatea: Dacia Duster 

este un 4X4 veritabil! Designul său modern este cel al unui aventurier autentic 

şi protector. Dacia Duster atrage privirile şi în oraş, prin eleganţă. stilul său unic 

este pus şi mai mult în evidenţă prin pachetul opţional Look* sau alegând din 

numeroasele accesorii disponibile: bară faţă şi bare laterale din inox, ornament 

exterior portbagaj cu aspect cromat, protecţii aripi şi protecţii laterale uşi, 

apărătoare de noroi faţă/spate... 

Cu Dacia Duster, stilul se îmbină cu plăcerea de a conduce.

* Pachetul Look: jante de aluminiu 16”, bare de pavilion longitudinale, protecţii  

faţă/spate, oglinzi retrovizoare şi protecţie praguri, toate cu aspect cromat şi  

geamuri cu tentă fumurie

Stilul
unui 
4x4 veritabil
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Atât de multe 
locuri 
de descoperit
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Depăşeşte
orice obstacol 
Cu Dacia Duster depăşiţi orice obstacol! având o gardă la sol de peste 20 cm şi 

unghiuri de atac şi de degajare importante, Dacia Duster este un 4X4 veritabil.  

În plus, Duster este un vehicul compact şi uşor ceea ce îi asigură o mare agilitate 

şi contribuie la performaţele sale 4X4, alături de cutia de viteze manuală în  

6 trepte*, dotată cu o primă viteză scurtă (5,79 km/h la 1000tr/min), extrem de 

eficientă pe teren accidentat. 

Prin comanda 4X4 intuitivă*, Dacia Duster se adaptează tuturor condiţiilor de 

drum. 

* Disponibile pentru versiunile 4X4 

Mode Auto:
-  Funcţionare: distribuirea automată a cuplului motor pe cele 4 roţi, în funcţie 

de condiţiile de aderenţă

-  Condiţii de utilizare: toate tipurile de drumuri, în special în condiţii de 

aderenţă redusă (ploaie, zăpadă, gheaţă)

-  avantaj: cel mai bun raport ţinută de drum/motricitate, indiferent de 

condiţiile de aderenţă, deci, o securitate optimă

Mode Lock:
-  Funcţionare: distribuirea impusă a cuplului motor pe cele 4 roţi; controlul 

motorului şi al sistemului de frânare adaptate unei utilizări 4X4

-  Condiţii de utilizare: drumuri neasfaltate (teren accidentat, noroi, pământ, 

nisip) şi traversări dificile cu o viteză ce nu depăşeşte 80 km/h

- avantaj: adaptarea la condiţii dificile de mers 

Mode 2WD: 
- Funcţionare: distribuirea cuplului motor pe cele 2 roţi faţă

- Condiţii de utilizare: drumuri cu condiţii bune de aderenţă şi autostrăzi

- avantaj: optimizarea consumului de carburant
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Sensul
esenţialului 
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Dacia Duster beneficiază de un interior generos şi confortabil.  

Practic şi funcţional, Duster poate găzdui 5 adulţi, punându-le la 

dispoziţie un portbagaj de până la 475 de litri* (în funcţie de versiune). 

Prin rabatarea banchetei spate, spaţiul de încărcare disponibil ajunge 

la 1636 litri, iar prin plierea scaunului pasagerului, pot fi încărcate 

obiecte de până la 2,65 m lungime.

Pentru că aşteptările dumneavoastră sunt diferite, Dacia Duster oferă 

un nivel de echipare în care esenţialul joacă rolul decisiv.  

În plus, sunt propuse mai multe pachete şi opţionale: aer condiţionat*, 

sistem radio MP3 cu satelit de comadă pe volan*, pack Modularitate*, 

pack Look** şi pack Piele**. 

nimic mai simplu: Dacia Duster are o soluţie pentru fiecare!

* Începând cu versiunea ambiance

** Începând cu versiunea Laureate

Confort 
“à la carte”
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Vremurile se schimbă. nu cu mult timp în urmă, a conduce un 4X4 era un privilegiu: cu Dacia Duster această plăcere 

devine posibilă. Dacia Duster oferă costuri de întreţinere mici, motoare cu consum redus de carburant, respectoase 

faţă de mediul înconjurător, care şi-au demonstrat fiabilitatea. În plus, cele două motorizări diesel se remarcă 

prin emisiile scăzute de CO2: sub 140 g/km pentru versiunile 4X2 şi sub 150 g/km pentru versiunile 4X4. 

Marcă a grupului Renault, Dacia beneficiază de o experiență recunoscută în materie de siguranţă. Dacia Duster  

este echipată în serie cu aBs şi aFu*, airbag-uri frontale şofer şi pasager şi airbag-uri laterale faţă**. Robusteţea lui  

Dacia Duster este atât în serviciul siguranţei, cât şi al anduranţei. Cu Dacia Duster veţi fi întotdeauna în siguranţă.

* asistenţă la frânarea de urgenţă

** Începând cu versiunea ambiance

Plăcerea de a conduce şi 
mediul înconjurător 
– o nouă frontieră

3ani
GaRanţiE
sau 100 000 km
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Duster

Ambiance
În plus față de Duster

•  Bare de protecţie faţă/spate negre
•   Mânere deschidere uşi din exterior 

negre
•  Jante de oţel 16’’
•  Banchetă spate rabatabilă 1/1
•   ABS cu EBV şi asistenţă la 

frânarea de urgenţă
•  Airbag frontal şofer

OPţiuni

•   Bare de pavilion longitudinale 
negre

•   Airbag frontal pasager  
(cu deconectare manuală)

•  Direcţie asistată
•   Oglinzi retrovizoare exterioare cu 

reglaj manual din interior
•  Geamuri faţă/spate manuale
•  Pre-echipare radio
•   Consolă centrală, contur aeratoare 

şi mânere deschidere uşi ‘‘Carbone 
Foncé’’

MOtOaRE DisPOniBiLE:
1.6 16V 105 CP 4x2  
1.6 16V 105 CP 4x4

•   Închidere centralizată cu 
telecomandă

•  Geamuri electrice faţă
•   Bare de pavilion longitudinale 

negre
•  Airbaguri laterale faţă
•   Consolă centrală, contur aeratoare 

şi mânere deschidere uşi ‘‘Gris 
Etoile’’

1.6 16V 105 CP 4x2   
1.6 16V 105 CP 4x4  
1.5 dCi 85 CP 4x2   
1.5 dCi 110 CP 4x2   
1.5 dCi 110 CP 4x4

•   Radio CD 4x15 W cu satelit de 
comandă pe volan

OPţiuni

•  Jante de aluminiu 16’’
•  Proiectoare ceaţă
•  Aer condiţionat manual

•   Radio CD MP3 4x15 W cu satelit 
de comandă pe volan

•   Pack Modularitate: banchetă 
spate rabatabilă 1/3-2/3; scaun 
şofer reglabil pe înălţime; centuri 
de siguranţă faţă reglabile pe 
înălţime; volan reglabil pe înălţime

•  Vopsea metalizată
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Laureate
În plus față de Ambiance

1.6 16V 105 CP 4x2   
1.6 16V 105 CP 4x4  
1.5 dCi 85 CP 4x2   
1.5 dCi 110 CP 4x2   
1.5 dCi 110 CP 4x4

•  Bare de protecţie faţă/spate vopsite în culoarea caroseriei
•  Mânere deschidere uşi din exterior în culoarea caroseriei
•  Jante de oţel 16’’ stilizate
•  Proiectoare ceaţă
•  Consolă centrală, contur aeratoare şi mânere deschidere uşi ‘‘Brun Shiny’’
•  Computer de bord cu 6 funcţii
•  Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric şi degivrante
•  Aer condiţionat manual
•   Pack Modularitate: banchetă spate rabatabilă 1/3-2/3; scaun şofer reglabil 

pe înălţime; centuri de siguranţă faţă reglabile pe înălţime; volan reglabil pe 
înălţime

OPţiuni

•  Jante de aluminiu 16’’
•   Pack Look: oglinzi retrovizoare exterioare cu aspect crom satinat; bare de 

pavilion longitudinale cu aspect crom satinat; scut de protecţie faţă/spate 
cu aspect crom satinat ; protecţie praguri cu aspect crom satinat; jante de 
aluminiu 16’’; geamuri uşi spate, custode şi lunetă cu tentă fumurie

•   Pack Piele: tapiţerie Piele/Tep*; volan şi ornament schimbător de viteze 
îmbrăcate în piele

•  ASR - ESP (disponibil numai pentru motorul 1.5 dCi 110 CP)**
•  Geamuri electrice spate
•  Radio CD MP3 4x15 W cu satelit de comandă pe volan
•  Volan îmbrăcat în piele
•  Vopsea metalizată

*  Tapiţerie din piele naturală (disponibilă pe partea centrală a scaunului) şi 
piele ecologică

**  Implică automat volan îmbrăcat în piele
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Dimensiuni

Culori disponibile

BRUN CAJOU (TE CNA) BLANC GLACIER (OV 369)BLEU MINÉRAL (TE RNF)GRIS BASALTE (TE KNM) GRIS PLATINE (TE D69) BLEU NAVY (OV D42)NOIR NACRÉ (NV 676)

VOLUM PORTBAGAJ 4X2 4X4
Volum portbagaj cu roată de rezervă Norma ISO 3832 (dm3) 475 408
Volum portbagaj cu banchetă spate rabatată și cu roată de 
rezervă Norma ISO 3832 (dm3) 1636 1570

DIMENSIUNI (mm) 
A Ampatament (mm) 2673
B Lungime (mm) 4315
C Consolă față (mm) 822
D Consolă spate (mm) 820
E Ecartament față (mm) 1560
F Ecartament spate (mm) 1567
G Lățimea totală cu / fără retrovizoare (mm) 2000 / 1822
H Înălțime cu / fără bare de pavilion (mm) 1695 / 1625
K Garda la sol (mm) 205 210
L Raza la genunchi spate (mm) 183
M Lățimea la coate față (mm) 1411

M2 Lățimea la coate spate (mm) 1438
N Lățimea la bandouri față (mm) 1387

N1 Lățimea la bandouri spate (mm) 1400
P1 Distanța de la șezut până la pavilion pentru scaunele față (mm) 907
P2 Distanța de la șezut până la pavilion pentru scaunele spate (mm) 895
Y2 Lățimea interioară a portbagajului (la nivelul roților) (mm) 1002
Z1 Lungimea minimă de încărcare (mm) 992
Z2 Lungimea maximă de încărcare cu bancheta spate rabatată (mm) 1760
CAPACITĂȚI 4X4

Capacitatea de trecere a vadului (mm) 350
1 Unghi de atac (°) 30
2 Unghi ventral (°) 23
3 Unghi de degajare (°) 36
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1

532

Accesorii

4



1. BĂRĂ FĂȚĂ inOX: 
Această bară orizontală realizată din inox (60mm diametru) 
accentuează caracterul sportiv al vehiculului dumneavoastră Dacia 
Duster. Accesoriu complementar barelor laterale de inox.

2. BaRE LatERaLE  inOX:
Realizate din inox (60mm diametru), acestea protejează pragurile de 
uși oferă în același timp vehiculului Dacia Duster un design de invidiat. 
Acestea sunt compatibile cu apărătorile de noroi față.

3. ORnaMEnt tuB DE EȘaPaMEnt: 
Realizat din inox acesta accentuează caracterul dinamic și sportiv al 
vehiculului Dacia Duster.

4. ORnaMEnt EXtERiOR PORtBaGaJ:
Ideal pentru a proteja cu stil accesul la portbagaj.  

5. COtiERĂ: 
Concepută pentru a oferi un confort sporit conducătorilor auto în timpul 
deplasărilor. Disponibilă în 2 culori, negru și gri, cotiera oferă și un spațiu 
suplimentar de depozitare.

6. COVOR DE CauCiuC cu margine inălțată: 
Destinat folosirii intensive acest covor asigură, prin forma sa, protecția 
optimă a mochetei de origine. Inscripționat cu numele vehiculului. 
Livrare la set 4 buc.

7. COVOR DE CauCiuC siMPLu: 
Destinat folosirii intensive acest covor asigură protecția optimă a 
mochetei de origine. Inscripționat cu numele vehiculului.  
Livrare la set 4 buc.

8. COVOR tEXtiL MOnitOR: 
Asigură protecția mochetei de origine și este prevăzut cu sisteme de 
fixare compatibile 100% cu predispozițiile vehiculului. Inscripționat cu 
numele vehiculului. Livrare la set 4 buc.

9. COVOR tEXtiL MaDRiGaL: 
Asigură protecția mochetei de origine și este prevăzut cu sisteme de 
fixare compatibile 100% cu predispozițiile vehiculului. Inscripționat cu 
numele vehiculului. Livrare la set 4 buc. Culoare neagră.

10. PROtECȚiE PORtBaGaJ: 
Copiază perfect dimensiunile din portbagaj ale vehiculului 
dumneavoastră Dacia Duster (versiunea 4x2). Impermeabil și rezistent 
acesta protejează portbagajul și permite transportarea tuturor 
categoriilor de produse. Ușor de manevrat și întreținut.

11. Kit DE tRansFORMaRE VP/Vu: 
Permite transformarea vehiculului dumneavoastră în vehicul utilitar  
cu 2 locuri, maximizând volumul și ușurința încărcării.
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12. PROtECȚii DE aRiPi, aPĂRĂtORi DE nOROi FaȚĂ Și sPatE, 
PROtECȚii LatERaLE DE uȘi 
Acest ansamblu de accesorii asigură protecția pragurilor de uși, a 
pasajelor de roți față și spate, împotriva proiecțiilor de noroi și sau 
pietre și accentuează caracterul robust al vehiculului.  

13. BaRE DE PaViLiOn tRansVERsaLE MOntatE  
PE BaRELE LOnGituDinaLE: 
Perfect adaptate vehiculului Dacia Duster, barele de transversale 
montate pe barele de pavilion longitudinale reprezintă baza pentru 
montarea altor accesorii. Sarcina maximă admisă: 80 Kg.

14. PLasĂ VERtiCaLĂ PORtBaGaJ: 
Permite depozitarea și fixarea de obiecte mici în portbagaj.  
Este compartimentată în 3 spații de depozitare independente  
și se fixează ușor cu ajutorul a 4 elemente de ancorare.

15. CutiE DE PORtBaGaJ: 
Gama completă de accesorii destinate transportului de produse mari 
sau voluminoase care nu mai au loc în portbagajul vehicului. 

16. PLasĂ ORiZOntaLĂ PORtBaGaJ: 
Permite depozitarea diverselor obiecte în portbagaj și elimină riscul 
deplasării sau deteriorării acestora în timpul deplasării vehiculelor.

17. atELaJ DE REMORCaRE stanDaRD: 
Destinat utilizării permanente. Sarcina maximă tractabilă: 1 200 kg 
(versiunea 4x2) sau 1 500 kg (versiunea 4x4).

18. HusE PEntRu sCaunE «ELEGanCE»: 
Croite pe dimensiunea scaunelor, cu un design plăcut, foarte ușor de 
montat, husele de scaune sunt destinate protejării tapițeriei de origine 
a vehiculului. Există în alte 2 variante: Camuflaj și Mikado.

16
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Echipamente

Nivel de echipare DUSTER AMBIANCE LAUREATE
1.6 16V 105 CP 4x2 • • •
1.6 16V 105 CP 4x4 • • •
1.5 dCi 85 CP 4x2 – • •
1.5 dCi 110 CP 4x2 – • •
1.5 dCi 110 CP 4x4 – • •
Prezentare exterioară 
Bare de protecție față/spate negre • • –
Bare de protecție față/spate vopsite în culoarea caroseriei – – •
Mânere deschidere uși din exterior negre • • –
Mânere deschidere uși din exterior în culoarea caroseriei – – •
Oglinzi retrovizoare exterioare negre • • •
Bare de pavilion longitudinale negre O • •
Geamuri cu tentă de culoare • • •
Jante de oțel 16" • • –
Jante de oțel 16" stilizate – – •
Jante de aluminiu 16" – O O

Vopsea metalizată – O O

Prezentare interioară
Consolă centrală, contur aeratoare și mânere deschidere uși "Carbone Foncé" • – –
Consolă centrală, contur aeratoare și mânere deschidere uși "Gris Etoile" – • –
Consolă centrală, contur aeratoare și mânere deschidere uși "Brun Shiny" – – •
Ornament volan "Brun Shiny" – – •
Volan îmbrăcat în piele – – O

Panouri uși cu inserție de material textil și baghetă decor "Brun Shiny" – – •
Consolă frână de mână "Carbone foncé" • • –
Consolă frână de mână "Brun Shiny" – – •
Tapițerie "Track" • • –
Tapițerie "Krest" – – •
Banchetă spate rabatabilă 1/1 • • –
Spațiu de depozitare în ușa față • • •
siguranță activă și pasivă
ABS cu EBV şi asistenţă la frânarea de urgenţă • • •
Airbag frontal șofer • • •
Airbag frontal pasager (cu deconectare manuală) • • •
Airbaguri laterale față – • •
Centuri de siguranță față fixe • • –
Centuri de siguranță față cu pretensionare pirotehnică – – •
Tetiere față cu reglare pe înălțime • – –
Tetiere față "noua generație" – • •
3 Centuri de siguranță spate cu prindere în 3 puncte • • •
Tetiere spate reglabile pe înălțime (tetieră centrală de tip virgulă) • • •
Sistem Isofix pentru scaunul de copil pentru locurile laterale spate • • •
ASR - ESP (disponibil numai pentru motorul 1.5 dCi 110 CP)* – – O

Protecția vehiculului
Antidemaraj electronic • • •
Conducere
Indicatoare digitale: carburant, temperatură lichid răcire, kilometraj • • •
Direcție asistată hidraulic • • •
Computer de bord cu 6 funcții (kilometraj general, kilometraj parțial, consum carburant, 
consum mediu, autonomie previzibilă, viteza medie) – – •

Martor portiere deschise – – •
Alertă vizuală și sonoră prindere centură șofer • • •
Alertă vizuală și sonoră prindere centură pasager – • •

Nivel de echipare DUSTER AMBIANCE LAUREATE
Vizibilitate - iluminare
Proiectoare ceață – O •
Ștergător parbriz cu 3 viteze • • •
Lunetă degivrantă și ștergător lunetă • • •
Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj manual din interior • • –
Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric și degivrante – – •
Confort
Închidere centralizată cu telecomandă – • •
Geamuri electrice față – • •
Geamuri electrice spate – – O

Plafonieră centrală față • • –
Plafonieră cu spot pentru lectură – – •
Scrumieră mobilă și brichetă • • •
Iluminare cutie de documente – – •
Iluminare portbagaj • • •
Încălzire - Ventilare
Încălzire - ventilare cu 4 viteze și comandă reciclare aer • • •
Aer condiționat manual – O •
audio
Pre-echipare radio • • •
Radio CD 4x15 W cu satelit de comandă pe volan – • •
Radio CD MP3 4x15 W cu satelit de comandă pe volan – O O

Pachete
Pack Modularitate:

– O •
• Banchetă spate rabatabilă 1/3-2/3
• Scaun șofer reglabil pe înălțime
• Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime
• Volan reglabil pe înălțime
Pack Look:

– – O

• Oglinzi retrovizoare exterioare cu aspect crom satinat
• Bare de pavilion longitudinale cu aspect crom satinat
• Scut de protecție față/spate cu aspect crom satinat
• Protecție praguri cu aspect crom satinat
• Jante de aluminiu 16"
• Geamuri uși spate, geamuri custode și lunetă cu tentă fumurie
Pack Piele:

– – O• Tapițerie Piele/Tep**
• Volan și ornament schimbător de viteze îmbrăcate în piele

Legendă:
• echipament în serie
– nu este disponibil
O echipament opțional

* Implică automat volan îmbrăcat în piele 
** Tapiţerie din piele naturală (disponibilă pe partea centrală a scaunului) şi piele ecologică



Motorizări

Benzină Diesel 
Motorizare 1.6 16V 105 1.5 dCi 85 * 1.5 dCi 110 * 1.5 dCi 110

4X2 4X4 4X2 4X2 4X4
Benzină Benzină Diesel Diesel Diesel

Cod motor MM MR MW MC MC
Tip cutie viteze BVM 5 BVM 6 BVM 5 BVM 6 BVM 6
Nivel de depoluare Euro 4 Euro 5 Euro 4 Euro 5 Euro 5
Număr de locuri 5
Tip motor K4M K4M K9K HP K9K THP K9K THP
Caracteristici motor
Tip motor K4M 690 K4M 606 K9K 796 K9K 896 K9K 898
Cilindree (cm³) 1,598 1,461
Alezaj x cursă (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5
Număr de cilindri / de supape 4 în linie  /  16 4 în linie  /  8
Raport volumetric 9.8 17.6 15.2 15.2
Putere maximă (kW / CP) 77 (105) 77 (105) 63 (85) 79 (107) 81 (110)
Regim putere maximă (tr/min) 5750 5750 3750 4000 4000
Cuplu maxim CEE (Nm) 148 148 200 240 240
Regim cuplu maxim (tr/min) 3750 3750 1900 1750 1750
Tip injecţie Multipunct secvențială Directă Common rail cu multi-injecție
Carburant Benzină Diesel
Filtru de particule – – Nu Serie Serie
Cutie de viteze
Tip cutie de viteze si indice JR5*187 TL8*002 JR5*189 TL4*043 TL8*000
Număr de rapoarte 5+1 6+1 5+1 6+1 6+1
Viteze la 1000 tr/min: în prima viteză 6.82 5.79 7.98 7.58 5.79

în a 2-a viteză 12.42 9.97 14.53 14.50 9.97
în a 3-a viteză 19.25 14.82 22.51 21.36 15.80
în a 4-a viteză 26.18 20.00 30.62 28.97 23.16
în a 5-a viteză 30.99 25.14 39.34 37.01 31.83
în a 6-a viteză – 31.83 – 44.25 41.82

Direcție
Direcție manuală/asistată (tip) Asistată (hidraulică)
Diametru de bracaj între trotuare (m) 10,44 / 10,76
Numărul de rotații de volan 3.2
Punți
Tip punte față Tip Mac-Pherson cu braț inferior rectangular și bară stabilizatoare

Tip punte spate

Punte cu profil 
deformabil și epură 

programată, 
cu arcuri elicoidale

Multibraț tip  
Mac-Pherson

Punte cu profil deformabil și epură 
programată, cu arcuri elicoidale

Multibraț tip  
Mac-Pherson

Roți și pneuri
Jante de referință 6,5 J 16
Pneuri de referință față/spate 215/65 R 16
sistem de frânare
Tip sistem de frânare Hidraulic, dublu circuit față/spate în X
ABS Bosch 8.0 Serie Serie Serie Serie Serie
AFU Serie Serie Serie Serie Serie
Repartitor electronic de frânare Serie Serie Serie Serie Serie
ESP – – – Opțional (versiunea Laureate)
Asistență la frânare: simplă (S) dublă (D) - Ø (‘‘) S - 10’’ 
Față: discuri ventilate (DV) Ø (mm) / grosime (mm) DV 269 / 22 DV 280 / 24 DV 280 / 24
Spate: Tambur (T) / Ø (") T - 9’’

Benzină Diesel 
Motorizare 1.6 16V 105 1.5 dCi 85 * 1.5 dCi 110 * 1.5 dCi 110

4X2 4X4 4X2 4X2 4X4
Performanţe
Aerodinamică S (m2) / Cx 2,42 / 0,42
Viteza maximă (Km/h) 164 160 156 171 168
0 - 100 Km/h (s) 11.5 12.8 13.9 11.8 12.5
400 m D.A. (s) 18.1 18.9 19.0 18.4 18.7
1000 m D.A. (s) 33.9 34.6 35.9 33.9 34.3
Consumuri și emisii (în l/100km et g/km)
Emisii CO2 - ciclu mixt (g/km) 177 185 135 139 145
Ciclu urban (l/100 km) 9.7 10.4 5.7 6.4 6.5
Ciclu extra-urban (l/100 km) 6.4 7.0 4.9 4.9 5.3
Ciclu complet (l/100 km) 7.5 8.0 5.1 5.3 5.6
Capacitate rezervor
Capacitate rezervor (litri) 50
Mase (kg) 
Gol în ordine de mers (MVODM) (kg) 1160 1250 1180 1205 1294
Gol în ordine de mers pe puntea față (kg) 687 724 712 737 766
Gol în ordine de mers pe puntea spate (kg) 473 526 468 468 528
Masa maximă autorizată (M.M.A.C.) (kg) 1710 1800 1730 1755 1844
Masa totală rulantă (M.T.R.) (kg) 2910 3300 2930 2955 3344
Sarcina utilă (kg) 550
Masa maximă remorcabilă cu frânare (kg) 1200 1500 1200 1200 1500
Masa maximă remorcabilă fără frânare (kg) 615 660 625 640 680
Capacități 4x4
Capacitatea de trecere a vadului (mm) 350
Dimensiuni (mm)
Ampatament (mm) 2673
Lungime (mm) 4315
Lățimea totală cu / fără retrovizoare (mm) 2000 / 1822
Înălțime fără/cu bare de pavilion (mm) 1625 / 1695
Garda la sol (mm) 205 210 205 205 210
Unghi de atac (°) 30
Unghi ventral (°) 23
Unghi de degajare (°) 36
Portbagaj
Volum portbagaj cu roata de rezervă  
Norma ISO 3832 (dm3) 475 408 475 475 408

Volum portbagaj cu bancheta spate rabatată și cu 
roata de rezervă Norma ISO 3832 (dm3) 1636 1570 1636 1636 1570

Duster se conformează următoarelor 3 criterii: emisii de CO2 sub 140 g/km; vehicul fabricat în uzină 
certificată ISO 14001 cu minimizarea impactului asupra mediului; conține peste 5% plastic reciclat din masa 
plastică a vehiculului.
Cu , marca își asumă un angajament pe întreaga durată de viață a vehiculului.



Dacia Duster respectă reglementările europene privind reciclarea materialelor şi colectarea vehiculelor scoase din uz. Este constituită în proporţie de 85% din piese reciclabile şi integrează materiale 

reciclate. Piesele de plastic şi de cauciuc ale vehiculului sunt marcate conform standardelor ISO, ceea ce permite identificarea rapidă a materialului din care sunt compuse, în momentul dezmembrării 

vehiculului uzat. Pentru mai multe informaţii despre eforturile noastre în materie de protecţie a mediului, accesaţi: http://www.dacia.ro/#/servicii-pentru-clienti/protectia-mediului

www.dacia.ro
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Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau prototipuri, vehiculele din imagini fiind cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, DACIA îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, 
conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele şi accesoriile descrise şi reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoştinţa agenţilor DACIA în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, 
ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul DACIA pentru a primi cele mai recente informaţii. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite 
la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al DACIA. 3ani
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