
Renault DUSTER 



Таны 
автомашиныг 
халамжлах нь

Жолооч таны 
Анхааралд

Renault засвар үйлчилгээ

Энэ бол үйлчлүүлэгч бүрт анхааралтай хандах
мэргэжлийн төгс үйлчилгээ. Аюулгүй байдал,
хурдан шуурхай, найдвартай бат бөх чанар бол
Renault үйлчилгээний ажлын үндсэн зарчим
юм.

Баталгаа
Бид үйлдвэрлэж буй машиныхаа чанарт
итгэл төгс байдаг тул гурван жил
буюу 100 000 км гүйлтийн (аль нь
түрүүлж дуусахаас хамааран) баталгаа
олгодог.

Техник үйлчилгээ
Renault засварын газар нь Улаанбаатар хотод 
байрладаг бөгөөд таны автомашинд 
техникийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ.

Утсаар зөвлөгөө авах
• Улаанбаатар хотод:

    9911-5140,9911-0014,

    9910-4762, 9910-0397, 

    9910-0167 94115477

• Албан ёсны сайт: www.renault.mn



Рено Дастер болон Рено Сандеро автомашины загварууд нь 
дизайнер, загвар зохион бүтээгч эрхэм Эрдэнэчулуун (Эрдэ Тунга)
юм. 2010 оноос эхлэн түүний бүтээл үйлдвэрлэгдэж эхэлсэн бөгөөд 
, 2019 оны 1-р сараас эхлэн 2 дахь үеийн шинэ загварыг зах зээлд 
нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа билээ. Эрдэнэчулуун нь Renault 
корпорацын нэр хүндтэй чадварлаг  зохион бүтээгчдийн нэг 
төдийгүй тэрээр Nissan, Infiniti автомашины загвар дээр ажиллаж 
байсан туршлагатай юм

"Бид Дастер автомашины загварыг 
гаргахдаа хямд төсөр, бат бөх, эдэлгээ 
сайтай машин бүтээхийг зорьсон юм. 
Дизайны ямар нэг элдэв маяггүй". 

Брендийн философи ч ийм юм. Бат бөх, гарын ая даах машин бүтээнэ 
гэж бид толгойдоо байнга бодож хийсэн. Гэхдээ бас бага зэрэг орчин 
үе тал руу нь хандуулсан. Зорьсондоо хүрсэн эсэх маань удахгүй 
харагдана байх. Би хувьдаа хийсэн ажилдаа үнэхээр сэтгэл хангалуун 
байгаа..

Монгол  залуугийн "урласан" Рено Дастер





Рено Дастер нь туулах чадвар сайтай, бат бөх болоод найдвартайгаас гадна, бүхээгний доторx уужим зай, тансаг хийц загварыг төгс хослуулсан 
жийп юм. Өөрийн ангилалдаа тэргүүлэгч энэхүү автомашин нь давхар мосттой автомашинууд дундаа жинхэнэ хувьсгал хийсэн юм. Бартаат замд 
зориулагдсан,  хямд бөгөөд чанартай автомашиныг хүссэн олон сая хүний мөрөөдөл ийнхүү биеллээ оллоо.

Рено Дастер



Автомашины загвар нь түүний шинж чанарыг бүрэн илэрхийлдэг. Дастер бол жинхэнэ жийп! Хромон оруулгатай радиатор, давхар оптик  гэрэлтэй. 16 
инчийн гоёмсог хайлшин обуд нь энэхүү автомашиныг сүрлэг төрхтэй болгожээ. Мөн дугуйн өргөн арк нь Дастерыг саад тотгорыг ажрахгүй давдаг 
болгоод зогсохгүй, ямар ч төрлийн бартаат замд жолооч өөртөө итгэл дүүрэн явах боломжийг олгосон юм.



Дастер нь замгүй газраар ч амар хялбар явна. Кузовын бүтэц, хэлбэр нь замд таарах аливаа саад тотгорыг түвэггүй давах боломжийг олгодог байна. 
Богино хормойтой хийгдсэн, бартаа давах өнцөг өргөн, газраас тэнхлэг хүртэлх зай өндөр тул Монголын нөхцөлд тун ч тохиромжтой. Үүнээс гадна, 
Дастерын овор, жингийн харьцааг маш оновчтой зохион бүтээсэн тул маневр сайтай, шатахуунд хэмнэлттэй, туулах чадвар өндөртэй болсон юм.

Давхар мосттой бүх загварууд нь 6-шатлал бүхий механик хурдны хайрцагт хувилбартай ба 1-р арааны богино дамжуулга (1000 эргэлтэд 5,79 км/ц) нь 
туулах чадвар, хүч сайтай. Мөн автомат механик хосолсон хурдны хайрцагтай хувилбар нь Монголын нөхцөлд тохируулсан нэмэлт хөргөлт, эргүүлэх 
хүчийг хянах системтэй тул замгүй газраар ч явахаар зориулагдсан. Хүч дамжуулах анги нь огцом өгсүүрээр бүрэн ачаатай хөдлөх, бартаа ихтэй замаар 
явахад төгс зохицсон.

Жинхэнэ бартаат замын автомашины шинж



Lock

•  Ажиллах зарчим: Дөрвөн дугуйн эргэлтийг түгжих
•  Ашиглах нөхцөл: хүнд хэцүү, туулж гарахад бэрхшээлтэй
    газарт бага хурдаар явах (жалга, хонхор, хотгор газар,
    шавартай, сул нуранги шороотой, элстэй газар)
•  Давуу тал: 80 км/цаг хүртэл хурдаар замын хүнд        
    хэсгийг туулах боломжтой.

Auto

• Ажиллах зарчим: замын гадаргууны нөхцөл байдлаас     
   хамааран урд, хойд тэнхлэг хооронд хөдөлгүүрийн эргэлтийн     
   мөчийг автоматаар хуваарилна.
•  Ашиглах нөхцөл: Цас, шавартай замд
•  Давуу тал: шарваж гуйвахгүй, чиглэлээ тогтвортой барих    
    шинж чанар

2WD

• Ажиллах зарчим: урд тэнхлэгийг хөтлөх ба хөдөлгүүрийн     
   хүчийг 2 дугуйны хооронд оновчтой хуваарилна.
• Ашиглах нөхцөл: Засмал замд
• Давуу тал: шатахуун зарцуулалт бага

Рено Дастерын дөрвөн дугуйн хөтлөгч систем нь гурван горимоор ажилладаг. Засмал, 
шороон болон туулахад хүндрэлтэй, бартаат замаар тав тухтай явахад жолоочийн ажлыг 
хөнгөвчилдөг.



Тав тух ба эрх чөлөө

Дастер автомашины уужуу, тухтай, энгийн бөгөөд сонгодог хэв маяг агуулсан салонд жолоочоос гадна 4 хүн суух багтаамжтай. Үндсэн болон 
нэмэлт тоноглолуудын сонголт нь жолоочид тав тухыг бүрдүүлнэ. Хэрэгцээндээ тохируулан өөрчилж болдог Дастерын тээшинд амралт зугаалга, 
холын аялалд шаардагдах бүх зүйлийг ачаад явах боломжтой.

Автомашины тээшний хэсгийн багтаамж нь 475 литр, арын суудлыг эвхэхэд энэ хэмжээ 1636 литр болж нэмэгддэг. Жолоочийн хажуугийн урд 
суудлыг эвхэснээр 2,65 м урт зайтай болно. Ингэснээр сноуборд, цана болон бусад урт, овор ихтэй зүйлсийг ч ачиж явах боломж бүрддэг.



(1) Мультимедиа систем нь 7" инчийн мэдрэгчтэй дэлгэц, Bluetooth® болон USB/AUX оролтоор дамжуулан гар утас, флэш зэргээс дуртай дуугаа 
хялбархан сонсох, чанга яригчийн систем ашиглан жолооны хүрднээс гараа салгалгүй утсаар чөлөөтэй ярих боломжтой. (2) Арын камер нь ухрах 
араанд залгасан үед дэлгэцэн дээр автомашины ар талын орон зайг тод харуулна. (3) Круиз-контрол нь жолоочийн оролцоогүйгээр автомашины 
хурдыг жигд барьж, шаардлагатай үед жолооны хүрдэн дээрх удирдлагаар хурдаа нэмж бас хасах боломжтой нь ялангуяа холын замд явахад биед 
амар байдаг. (4) Автомашины компьютер нь хянах самбар дээр гаднах агаарын температур, шатахуун зарцуулалт, үйлчилгээнд орох хугацаа зэргийг 
мэдээлнэ. Мөн араагаа хүндрүүлэх, эсхүл хөнгөрүүлэх оновчтой мөчийг жолоочид хянах самбараас мэдээлнэ. (5) Шинэчилсэн Рено Дастерын суудлын 
хэмжээг томсгож, хэлбэрийг биед илүү эвтэйхэн болгож өөрчилсөн.
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Рено Дастерын явах эд анги нь найдвартай бат бөх, урт удаан эдэлгээтэй гэдгээрээ үлгэр жишээ бөгөөд ингэхдээ тав тухыг маш өндөр түвшинд 
хадгалж чадсан юм. Ямар ч төрлийн замд зөөлөн явдалтай, хөнгөн жолоодлоготой, тогтвортой байдаг. Явах эд анги нь ямар ч нугачаа саадыг 
сарниулах чадвартай тул хэцүү бэрх замаар явах нь таны хувьд аюулгүй, сонирхолтой аялал байх болно.

Тусгай цуврал Adventure 



1. Алсаас хөдөлгүүрийг асаах систем буюу Renault Start
     Renault Start систем нь цаг агаарын онцгой хүйтэн нөхцөлд түлхүүр дээрх тусгай товчлуурыг дарснаар автомашиныхаа хөдөлгүүрийг алсаас асааж, салоныг халаана 

2. Өгсүүр замд дэмжих систем
    Өгсүүр замд автомашинаа асааж хөдөлгөөн эхлүүлэх мөчид арагш өнхрөхөөс сэргийлэх систем. Энэ үед уг систем нь автоматаар ажилладаг бөгөөд автомашиныг хөдөлгөөн хийж эхэлтэл хэдэн     
    секундын туршид хөдөлгөөнгүй барина. Ингэснээр арагш өнхрөхөөс сэргийлж, таны болон эргэн тойрны аюулгүй байдлыг хангана.

3. Шил халаагч
    Салхины шилний бүх гадаргуу дээр байгаа цас, цанг богино хугацаанд бүрэн арилгана.
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Рено Дастераар аливаа зам, бартааг туулахад жолооч, зорчигчдын тав тух, аюулгүй байдлыг 
бүрэн хангана.

Найдвартай ажиллагаа



1. Дастер нь урд болон хажуугийн аюулгүйн дэртэй. Арын суудал дээр хүүхдийн суудал байрлуулах ISOFIX систем нь бяцхан зорчигчдын аюулгүй
     байдлыг хангана.
2. Арын мэдрэгч нь автомашиныг ухарч байршуулахад танд тусална. Ухрах үйлдэлд ямар нэгэн саад харагдахад энэхүү систем жолоочид тэр 
     даруй дуут дохио өгч аюулаас урьдчилан сэргийлнэ. 
3. Тормосны ABS систем (Active Braking System) нь тормосны хүчлэлийн цахим хуваарилалтын системтэй ба яаралтай, огцом тормослох үеийн       
      тусламжийн системтэй хосолсон.

4. Автомашины их биеийг тэнцвэржүүлэх ESP (Electronic Stability Program) системтэй6
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Рено Дастер нь бензин хөдөлгүүр, автомат болон механик хурдны хайрцагтай, 4х4 дугуйн хөтлөгчтэй. Хөдөлгүүрийн хэсгээс гарах дуу чимээг
тусгаарласны дээр хаалганы битүүмжийг сайжруулж, шинэ материал ашигласнаар акустик систем сайжирсан. Дастерын хөдөлгүүр нь эдийн 
засагт хэмнэлттэй байгаад зогсохгүй, эдэлгээ өндөртэй  экологийн Евро-5 стандартыг хангасан.

Эдийн засагт хэмнэлттэй, хүчирхэг хөдөлгүүр



Эко горим
Жолооочийн хааз гишгэлтээс шалтгаалан шатахууныг зөв хуваарилж өгснөөр бензин зарцуулалтыг бууруулдаг.

Шинэчлэсэн бензин хөдөлгүүр 1.6 (114 м.х.) 
Энэ нь өмнөх хөдөлгүүртэй харьцуулахад илүү
хэмнэлттэй, мөн автомашины ашиглалтын 
туршид засвар үйлчилгээ шаарддаггүй гинжин
хэлхээний хий хуваарилах механизмаар
тоноглогдсон тул илүү хүчтэй болсон.

Бензин хөдөлгүүр  2.0 (143 м.х.) 
Агаар, бензины холимогийн давтамжийг 
хуваарилах системтэй болсноор хүчин чадал, 
огцом хурд авалт нэмэгдсэн. Хөдөлгүүрийн 
бага эргэлтээс огцом хурд авалтыг сайжруулж, 
хөдөлгүүрийн 4000 минут/эргэлтэд 195 Н.м 
эргүүлэх хүчин чадал гаргах боломжтой болгосон.

1.6 (114 м.х.) 2.0 (143 м.х.)





Яндангийн гоёлын үзүүр

16 инчийн хайлшин обуд

Тээшний болон хаалганы ган гишгүүр

Таны автомашиныг спортлог, загварлаг харагдуулна.

Duster гэсэн бичигтэй, мөнгөлөг өнгийн зэвэрдэггүй ган гишгүүр
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Гоёмсог хайлшин обуд нь бусдын анхаарлыг татахуйц бөгөөд европ 
стандартаар хийгдсэн.
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Кузовын урд ба хойд талын хамгаалалт

Хажуугийн гишгүүр

Өдөр тутамд тулгарч болошгүй сэв зурааснаас их бие-г 
гэмтэхээс найдвартай хамгаална. 
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02

Гоёлын дизайн

Автомашиныг гоёмсог харагдуулахаас гадна бууж суухад 
тань хялбар байх болно.
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Захиалгаар ирэх нэмэлт тоноглолууд

Хойд хэсгийн салхи зүсэгч
Салхи зүсэгч нь автомашины аэродинамик чанарыг сайжруулж, машиныг
гоёмсог харагдуулна
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Захиалгаар ирэх нэмэлт тоноглолууд

Резинэн болон нэхмэл шалавч
Резинэн болон нэхмэл шалавч нь салоны шаланд төгс таарах ба бэхэлгээтэй 
тул шалан дээр гулсахгүй. DUSTER логог шигтгэснээр илүү гоёмсог хараг-
дуулдаг.

Голын хайрцаг
Энэ нь машины интерьер дизайнтай төгс нийцэж, эд зүйлсийг хадгалах 
боломжтой нэмэлт хайрцаг юм.

02

Борооны хаалт
Автомашины аэродинамик чанарыг сайжруулах ба цонхыг бага
хэмжээтэй онгойлгосон үед борооны дуслыг дотогш
нэвтрэхээс хамгаална.
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Тээшний хэсгийн шалавч
Тээшний хэсгийн шалавч нь усны хамгаалалттай ба цэвэрлэхэд хялбар, эд 
зүйлсийг ачиж явахад тохиромжтой.
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Тав тух
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Радиаторын хамгаалалтын тор
Урд гуперийн дотор талд суурилагддаг. Энэ нь радиаторыг хамгаалж
хөдөлгүүрийн хэсэгт гадны биет зүйл орохоос хамгаална.
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Focal Music Live чанга яригч

Ачааны нум

Дээврийн битүү тээш

Чирэгч гогцоо

Чирэгч гогцоон дээр тогтоодог
унадаг дугуйн ачаа

Бүхээг доторх зорчигчдод төгс мэдрэмжийг өгөх 6 ширхэг чанга яригч нь 
дээд зэргийн тав тухыг танд мэдрүүлнэ.

Унадаг дугуй, цана, цасан аяллын зориулалттай ачаа тээшийг суурилуулахад 
хялбар. Энэхүү ачааны нум нь Renault-ийн бүх техникийн шаардлагыг хангасан 
ба тээвэрлэж буй ачааны аюулгүй байдлыг бүрэн хангана.

Хар өнгийн Renault логотой.

Даацын гогцоо нь чиргүүл чирэхэд илүү хялбар болсон.

Энэ нь гэр бүлээрээ унадаг дугуйнуудаа хялбархан бөгөөд найдвартай 
тээвэрлэх боломжийг олгоно. Тохируулга шаарддаггүй учир бусад 
ачаануудаас давуу талтай.
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Захиалгаар ирэх нэмэлт тоноглолууд



Салоны хувилбарууд

AUTHENTIQUE

Суудлын бүрээс нь даавуун материалаар хийгдсэн, цайвар ба бараан саарал хосолмол өнгөтэй, хоёр өөр өнгийн хянах самбартай. 
Үндсэн тоноглол: ABS, жолоочийн аюулгүйн дэр, арын суудал дээрх ISOFIX бэхэлгээний систем, жолооны хүрдний гидр хүчлүүр, арын суудал нь толгойны 
түшлэгтэй, тээшний хэсэг гэрэлтүүлэгтэй, арын шил халаагууртай, урд болон арын дугуйны шаврын хаалт, 16 инчийн хайлшин обуд, гаднах температур 
заагч, араа солих индикатор, ECO mode систем.



EXPRESSION

Суудлын бүрээс даавуун материалаар хийгдсэн, цайвар ба бараан саарал хосолмол өнгөтэй, нэг өнгийн хянах самбартай. 
Үндсэн тоноглол: Урд шилний автомат өргөгч, хажуугийн толь нь халаагч ба автомат тохиргоотой, жолооны хүрдний өндрийг тохируулагч, алсын 
зайнаас удирдах төв түгжээ, арын суудал 1/3-2/3 харьцаагаар эвхэгддэг, хөгжмийн систем нь AUX, USB, Bluetooth®-тэй, хөгжмийг жолооны хүрдний 
доор байрлуулсан гар удирдлагаар удирдана.



Салоны хувилбарууд

PRIVILEGE

Цайвар, бараан саарал хосолмол даавуун бүрээстэй, дан өнгийн хянах самбар нь хромжуулсан оруулгатай. 
Үндсэн тоноглол: Удирдлагын компьютер, круиз-контрол, салхины шил халаагч, хөдөлгүүрийг алсаас асаах Renault Start систем, савхин бүрээстэй 
жолооны хүрд, жолоочийн суудлын өндрийн тохируулга, манангийн LED гэрэл,  эйр кондишн, урд суудал халаагч, арын гурван суудлын толгойн түшлэг, 
16 инчийн хайлшин обуд.



LUXE PRIVILEGE

Савхин суудалтай ба жолооны хүрд нь сүлжмэл савхин бүрээстэй. 
Үндсэн тоноглол: Нарнаас хамгаалах бууралттай хойд шил, автомат удирдлагатай цонх, зорчигчийн урд хажуугийн аюулгүйн дэр, ухрахын мэдрэгч 
болон 16 инчийн хайлшин обуд зэрэг тоноглолтой.



Их биеийн өнгө

БОР ХҮРЭН
(TE D17)

ХАР СУВД
(NV 676)

СУВДАН ЦАГААН 
(OV 369)

ХАКИ НОГООН
(TE DNP)

МӨНГӨЛӨГ СААРАЛ
(TE D69)

ОV - тунгалаг бус бууралттай будаг; ТЕ - металлжуулсан будаг; NV - солонгорсон лаакан будаг.



Овор хэмжээ

Тээшний хэмжээ, л
4х4 хувилбарын арын суудлыг эвхсэн тээшний хэсгийн эзлэхүүн хэмжээ 408/1 570
 
ЕРӨНХИЙ ХЭМЖЭЭ, ММ

A Тэнхлэг хоорондын зай 2 673
B Нийт урт 4 315
C Урд хормой 822
D Хойд хормой 820
E Урд дугуйн цариг 1 560
F Хойд дугуйн цариг 1 567
G Хажуугийн толийг эвхсэн / дэлгэсэн үеийн өргөн 1 822/2 000
H Ачаагүй үеийн өндөр /хашлагатай, хашлагагүй 1 625/1 695

K Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, 4х4 210
L Арын суудлын зорчигчийн хөл тавих зай 183

P1 Хаалганы оройн цэгээс урд суудлын гадаргуу хүртэлх зай 907
P2 Хаалганы оройн цэгээс арын суудлын гадаргуу хүртэлх зай 895
Z1 Арын суудлыг дэлгэсэн үеийн ачааны урт 992
Z2 Арын суудлыг эвхсэн үеийн ачааны урт 1 760

СААД ДАВАХ ӨНЦГҮҮД
1 Орох өнцөг 30°
2 Дагуу туулах чадварын өнцөг 23°
3 Гарах өнцөг 36°
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Техникийн үзүүлэлтүүд
Хөдөлгүүр БЕНЗИН

Хурдны хайрцаг 1,6 Мех-5 1,6 Мех-6 2,0 Авт-4 2,0  Мех-6

Хөтлөгч 4x2 4x4 4X4 4X4

Шатахууны төрөл Бензин 

Шатахуун EURO5

Суудлын тоо 5

Хөдөлгүүр
Эзлэхүүн, см3 1 598 1 598 1 998 1 998
Цилиндрийн диаметр ба поршений, мм 78 x 83,6 78 x 83,6 82,7x 93 82,7x 93
Цилиндр / клапаны тоо 4/16 4/16 4/16 4/16
Шахалтын зэрэг 10,7 10,7 11,1 11,1
Хамгийн их чадал, кВт (DIN, м.х.): ЕЭС-н нормоор / тахир 
голны эргэлтийн давтамжаар, эргэлт/мин 84 (114) 84 (114) 105 (143) 105 (143)

Торны эргэх давтамж рм 5 500 5 500 5 750 5 750
Хамгийн их эргэлтийн мөч н/м: ЕЭС-н нормоор / тахир голны 
эргэлтийн давтамжаар, эргэлт/мин 156 156 195 195

Торны эргэх давтамж рм 4 000 4 000 4 000 4 000
Түлш цацалтын төрөл Цахилгаан удирдлагатай хуваарилагдсан
Шатахуун Бензин

ХУРДНЫ ХАЙРЦАГ
Арааны тоо
              I 3,727 4,454 2,727 4,454
              II 2,047 2,588 1,499 2,588
             III 1,321 1,689 1,0 1,689
             IV 0,935 1,171 0,711 1,171
             V 0,756 0,914 — 0,871
             VI — 0,731 — 0,674
Ухрах араа 3,545 4,476 2,457 4,476

ЖОЛООНЫ УДИРДЛАГА
Жолооны механизм Араа дамжуулга / рейк  
Жолооны хүрдний эргэлтийн тоо 3,3

ТЭНХЛЭГ

Урд тэнхлэг Бие даасан, пүрштэй, “«Мак-Ферсон”  төрлийн телескоп гидравлик  доргио зөөллөгч/ амортизатортой, 
хөндлөн тэнцвэр тогтворжуулагчтай

Хойд тэнхлэг

Хагас хамааралтай пүрштэй, 
телескоп  гидравлик  доргио 

зөөллөгчтэй, хөндлөн 
тэнцвэр тогтворжуулагчтай

Бие даасан, олон араатай телескоп  гидравлик  доргио зөөллөгчтэй, хөндлөн 
тэнцвэр тогтворжуулагчтай

ДУГУЙ
Дугуйн хэмжээ 215/65 R16



Хөдөлгүүр БЕНЗИН

Хурдны хайрцаг 1,6 Мех-5 1,6 Мех-6 2,0 Авт-4 2,0  Мех-6

Хөтлөгч 4x2 4x4 4X4 4X4

Шатахууны төрөл Бензин 

Шатахууны норма EURO5

Суудлын тоо 5

ТОРМОСНЫ СИСТЕМ
ABS                 9.0

Урд тормос, сэнсний диск, диаметр / зузаан, мм 269/22 280/24 280/24 280/24

Хойд тормос: хүрд, дюйм                 9

ХУРД ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Аэродинамик, м2                   2,42/0,42
Дээд хурд, км/ц 167 166 174 180
Хурд авалтын хугацаа 0-100 км/ц, секунд 10,9 12,5 11,5 10,3
Байрнаас 1000 м замыг туулах хугацаа, секунд 32,2 34,1 33,5 32,1

ШАТАХУУН ЗАРЦУУЛАЛТ, л/100 км
Хотын замд 9,3 9,1 11,3 10,1
Шулуун замд 6,3 6,8 7,2 6,5
Холимог замд 7,4 7,6 8,7 7,8

ШАТАХУУНЫ САВ  л
Шатахууны савны багтаамж                 50

ЖИНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Ачаалалгүй үеийн масс, кг 1 190–1 260 1 360–1 435 1 394–1 420 1 370–1 395
Урд тэнхлэгт өгөх  ачаалал, кг 880 920 985 968
Хойд тэнхлэгт өгөх ачаалал, кг 900 945 940 945
Зөвшөөрөгдсөн дээд жин 1 716 1 800 1 894 1 870

Тормосны системтэй чиргүүлийн зөвшөөрөгдсөн дээд жин 1 500 1 200 1 000 1 500

Тормосны системгүй чиргүүлийн зөвшөөрөгдсөн дээд жин 680 630 730 720



Үндсэн тоноглол ба сонголтууд
Хувилбар Authentique Expression Privilege Luxe Privilege

Хөдөлгүүр (л), хөтлөгч, хурдны хайрцаг
1,6 4х2 
Мех-5

1,6 4х4 
Мех-6

1,6 4х2 
Мех-5  

 1,6 4х4 
Мех-6   

 2,0 4х4 
Мех-6    

  2,0 4х4 
Aвт-4    

1,6 4х4 
Мех-6

2,0 4х4 
Мех-6

2,0 4х4 
Aвт-4

2,0 4х4 
Мех-6

2,0 4х4 
Авт-4 

Хөдөлгүүрийн хүч, м.х 114 114 114 114 143 143 114 143 143 143 143

ДИЗАЙН

Шинэ хромон нүүр Б Б Б Б

Шинэ загварын урд & хойд гупер Б Б Б Б

Шинэ загварын хар өнгийн тууш рейлинг — Б — —

Шинэ загварын хромон тууш рейлинг — — Б Б

Төмөр таг нь Duster нэртэй
хэмжээст үсэгтэй

Б Б Б Б

Хар өнгийн гадна толь Б Б  —  — 

Их биеийн өнгөтэй гадна толь  — — Б  — 

Хромон гадна толь  —  —  — Б

Хромон урд хойд гуперийн хамгаалалт — — Б Б

Яндангийн гоёлын үзүүр — — Б Б

Урд ба арын шаврын хаалтууд Б Б Б Б

Гоёлын колпактай, дугуйны стандартын 16" ган обуд Б Б  — —

Хөнгөн хайлш дугуй ACONIT, 16 " — — Б —

Цонхны бууралттай шил (хойд) Б Б Б —

Хүчтэй бараан өнгийн наалттай арын шил — — — Б

Гоёлын хайлшин обуд Thema Black, 16" — — — Б

ИНТЕРЬЕР

Даавуун бүрээс
(Хар саарал,хар хосолсон)

Б Б — —

Даавуун бүрээс 
 3D-эффект, хар өнгөтэй

— — Б —

Арьсан суудлын бүрээс — — — Б

7 инчийн мэдрэгчтэй дэлгэц — — Б Б

ЖОЛОО

Жолооны удирдлагын / гидро хүчлүүр / — — — — Б Б — Б Б Б Б

Жолооны удирдлага / электрон хүчлүүр / Б Б Б Б — — Б — — — —

Хурд түгжих систем — — Б Б

Бүхээгний компьютер — — Б Б

ГЭРЭЛ

Өдрийн гэрэл Б Б Б Б

Линзэн гэрэл Б Б Б Б

Гоёлын LED гэрэл Б Б Б Б

Манангийн гэрэл  — — Б Б

Салоны гэрэл  — Б Б Б

Тээшний гэрэл Б Б Б Б

Урд хайрцагны гэрэл  —  — Б Б

ТАВ ТУХ

Шинэ суудал (суудлын урт нэмэгдэж, дэр, нурууны 
түшлэг  өөрчлөгдөж, урд талын суудлын хажуугийн 
гарын тавиур сайжирсан)

Б Б Б Б

Дуу чимээ тусгаарлалт Б Б Б Б

B = Үндсэн тоноглол; - = санал болгохгҮй.
* хар хөнгөн хайлшин обуд

** хиймэл болон арьсны хослол.



B = Үндсэн тоноглол; - = санал болгохгҮй.
* хар хөнгөн хайлшин обуд,
** хиймэл болон арьсны хослол.

Хувилбар Authentique Expression Privilege Luxe Privilege

Хөдөлгүүр (л), хөтлөгч, хурдны хайрцаг
1,6 4х2 
Мех-5

1,6 4х4 
Мех-6

1,6 4х2 
Мех-5  

 1,6 4х4 
Мех-6   

 2,0 4х4 
Мех-6    

  2,0 4х4 
Aвт-4    

1,6 4х4 
Мех-6

2,0 4х4 
Мех-6

2,0 4х4 
Aвт-4

2,0 4х4 
Мех-6

2,0 4х4 
Авт-4 

Хөдөлгүүрийн хүч, м.х 114 114 114 114 143 143 114 143 143 143 143

ТАВ ТУХ

Агаар солилцоо Б Б Б Б

Эйр Кондишн —  –/Б* Б Б

Урд суудал халаагч — — Б Б

Шил халаагч — — Б Б

Шил халаагч / Хойд цонх / Б Б Б Б

Алсаас хөдөлгүүр асаах систем Renault Start** — — Б Б

Шатахууны савыг түлхүүргүй онгойлгох Б Б Б Б

Урд шилний цахилгаан өргүүр — Б Б Б

Хойд шилний цахилгаан өргүүр — — — Б

Жолооч талын цонхны төв удирдлага — — Б Б

Гар тохируулгатай гаднах толь Б — — —

Гадна талын алсын харааны толь Б Б Б Б

Цахилгаан халаагууртай гадна толь — Б Б Б

Жолоочийн суудлыг хүний биеийн өндрөөр 
тохируулах / суудлын зүүн талд бариултай /

— — Б Б

Жолооны хүрдний тохируулга — Б Б Б

1/1 харьцаагаар дэлгэгддэг арын суудлын түшлэг Б — — —

1/3-2/3 харьцаагаар дэлгэгддэг арын суудлын түшлэг — Б Б Б

Алсын удирдлагатай төв түгжээ — Б Б Б

Арын мэдрэгч — — — Б

CD/МРЗ-аудио систем + AUX + Bluetooth + USB + 
Жолооны хүрдэн дээрх удирдлага

— Б Б Б

Тасалгаа бүхий голын хайрцаг Б Б Б Б

Гадаа температур мэдрэгч — — Б Б

Арааны шилжилтийг мэдээллэгч Б Б Б Б

Эко горим Б Б Б Б

Арын зорчигчдод зориулсан 12 вольтын гаралт  — Б Б Б

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Хулгайлахаас сэргийлэх систем Б Б Б Б

Электрон тормосны систем  ABS + AFU Б Б Б Б

Жолоочийн аюулгүйн бүс Б Б Б Б

Зорчигчийн аюулгүйн бүс — — — Б

Урд хажуугийн аюулгүйн дэр — — — Б

Арын суудлын 2 дэр Б Б — —

Isofix хүүхдийн суудлын бэхэлгээний систем Б Б Б Б

Гурван цэгт, хүчлэл хязгаарлагчтай урд суудлын 
аюулгүйн бүс

Б Б Б Б

Урд суудлын аюулгүйн бүсийг өндрөөр тохируулагч — Б Б Б



*** «Саарал платинум», «Хар эрдэнийн чулуу», «Цэнхэр Эрдэс», «Хаки», «Хүрэн бор».                                                        
**** Урдаа хөтлөгчтэй хувилбарууд дээр ESP систем унтрахгүй.       
***** CD-ний оролтгүй       

B = Үндсэн тоноглол; O = сонголтоор; - = санал болгохгүй.

Хувилбар Authentique Expression Privilege Luxe Privilege

Хөдөлгүүр (л), хөтлөгч, хурдны хайрцаг
1,6 4х2 
Мех-5

1,6 4х4 
Мех-6

1,6 4х2 
Мех-5  

 1,6 4х4 
Мех-6   

 2,0 4х4 
Мех-6    

  2,0 4х4 
Aвт-4    

1,6 4х4 
Мех-6

2,0 4х4 
Мех-6

2,0 4х4 
Aвт-4

2,0 4х4 
Мех-6

2,0 4х4 
Авт-4 

Хөдөлгүүрийн хүч, м.х 114 114 114 114 143 143 114 143 143 143 143

Төмрийн будаг O O O O O O O O O O O

"Аюулгүй байдал 1" багц: зорчигчийн дэр + арын 
суудлын 3-н дэр

— — O O O O — — — — —

"Аюулгүй байдал 2" багц: зорчигчийн дэр + урд талын 
аюулгүйн дэр

— — — — — — O O O — —

“Өвлийн” багц: цахилгаан дамжуулгатай удирдлагатай, 
цахилгаан халаалттай + урд суудлын халаалттай

— — O O O O — — — — —

Урд суудлын халаагч — — — — — — — — — — —

ESP (чиглэлийн тэнцвэр тогтворжуулагч)***
HSА (өгсөх буух үеийн туслах систем)****

— — O O O O O O O O O

Үнсний сав ба тамхи асаагч O O O O O O O O O O O

Шинэ загварын хар өнгийн тууш рейлинг O O — — — — — — — — —

Агааржуулагч — — O O — — — — — — —

"Мультимедиа 1" багц: шинэчилсэн мультимедиа 
навигацийн систем AUX, USB, Bluetooth® *****, 
жолооны хүрдэн дээрх удирлага

— — O O O O — — — — —

"Мультимедиа 2" багц: мультимедиа навигацийн систем 
AUX, USB, Bluetooth® *****, жолооны хүрдэн дээрх 
удирдлага,  гар утас, "гар чөлөөтэй" функцүүд, ухрах 
камер, арын цонх цахилгаан өргүүртэй, ухрахын 
мэдрэгч

— — — — — — O O O — —

"Мультимедиа 3" багц: мультимедиа навигацийн систем 
AUX, USB, Bluetooth® *****, мультимедиа навигацийн 
систем, "hand free" функц + ухрахын камер

— — — — — — — — — O O

 "Аудио" багц: аудиосистем, AUX + USB + Bluetooth® O O — — — — — — — — —

"Тав тух"багц манангийн гэрэл+ cruise control — — O O O O — — — — —

Алсаас асаах  Renault Start систем ****** — — O O O O — — — — —

16" хөнгөн хайлшийн дугуйн диск — — O O O O — — — — —

НЭМЭЛТ ТОНОГЛОЛ

Хамгаалалтын багц: металл радиатор хамгаалалт, 
бууруулагч, хийн савны ган хамгаалалт 3 мм-ийн 
зузаан, хойд дугуйны нуман хамгаалалт, хаалганы 
тавцанг хамгаалах *******

— O — O O O O O O O O



www.facebook.com/RenaultMongolia/
www.renault.mn


