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 Dacia
Um automóvel 
por esse preço?! 

Dacia Duster
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acreDite QUe é mesmo VerDaDe! na Dacia, fomos os primeiros a pensar que um automóvel 

barato também podia ser atraente, seguro e de qualidade. e alguma coisa nos diz que tínhamos 

razão… a fiabilidade e a robustez dos nossos modelos são hoje reconhecidas. os mais recentes 

lançamentos da gama Dacia causaram admiração pelo seu design valorizante e inovador. além 

disso, aos nossos modelos nunca falta espaço e podem transportar, confortavelmente e sem 

dificuldade, passageiros e bagagem. o segredo deste sucesso está numa constatação muito 

simples: pode gostar-se de um automóvel e precisar-se dele, sem que, para isso, seja necessário 

dedicar-lhe todo o seu orçamento.

marca Do GrUpo renaUlt, a Dacia aplica soluções técnicas, comprovadamente eficazes 

e fiáveis, que lhe permitem oferecer uma garantia de 3 anos ou 100 000 km e custos de 

utilização imbatíveis. testemunho inegável do nosso compromisso ambiental, desenvolvemos a 

assinatura Dacia eco2. os veículos da gama Dacia são produzidos em fábricas com certificação 

iso 14 001 e dispõem de motores dci que emitem menos de 140 g de co2 / km (e menos de 

150 g de co2 / km, nas versões 4 x 4). porque esta é outra das nossas convicções: o respeito 

pelo ambiente não deve ser uma questão de preço!

tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação seja exacto à data da sua impressão. este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. no âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a Dacia reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir 
modificações às especificações e aos veículos e acessórios aqui descritos e representados. estas modificações serão transmitidas aos representantes da marca Dacia, nos melhores prazos. as versões poderão diferir e determinados equipamentos poderão não estar disponíveis (em série, em opção, 
ou em acessório), consoante o país de comercialização. para conhecer as últimas informações, por favor, dirija-se ao seu representante da marca Dacia. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzidas neste documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das 
viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. reservamos todos os direitos. a reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja da globalidade ou de um extracto da presente publicação está interdita sem uma autorização prévia, por escrito, da Dacia.



Com o Dacia Duster, os grandes espaços pertencem-lhe.

Um SUV dotado de um amplo habitáculo, o Dacia Duster coloca a sua robustez e as 

suas capacidades todo-o-terreno ao serviço dos seus desejos de evasão. Espaçoso, 

o interior modulável oferece o máximo conforto e permite transportar todos os 

seus equipamentos de lazer. A posição de condução elevada permite-lhe encarar as 

viagens com toda a serenidade. Disponível a um preço  incrivelmente acessível, o 

Dacia Duster respeita o ambiente, graças a motores económicos e emissões de CO2 

limitadas. Dacia Duster, e se conseguisse mais por menos?

os grandes 
espaços 
a um preço
incrivelmente 
acessível



o design
na forma
mais pura



Os guarda-lamas largos e a alta estatura revelam a sua personalidade: o 

Dacia Duster é um verdadeiro todo-o-terreno! O design musculado é o de um 

verdadeiro aventureiro, robusto e protector. O Dacia Duster também é perfeito 

para a cidade, graças ao seu estilo elegante, à grelha dianteira cromada e 

aos faróis dianteiros com óptica dupla. Este visual único é ainda reforçado 

pelo Pack Look (jantes de alumínio 16’’, barras de tejadilho, retrovisores, 

resguardos dianteiro/traseiro, embaladeira cromada acetinada, vidros traseiros 

sobrescurecidos), ou por uma vasta selecção de acessórios à sua disposição 

(como frisos largos para as portas, protecções das cavas das rodas ou styling 

bars). Com o Dacia Duster, o prazer também passa pelo estilo.

o estilo 
de um verdadeiro
todo-o-terreno 



há tantos
caminhos 
a descobrir 



Fazer face a todos 
os terrenos
O Dacia Duster não teme nenhum tipo de terreno. Com uma elevada distância ao 

solo e bons ângulos de ataque (entrada e saída), revela verdadeiras capacidades 

4x4. A sua estrutura permite-lhe enfrentar naturalmente todas as condições 

de estradas e caminhos. O Dacia Duster é um veículo compacto e leve para as 

suas dimensões, o que lhe assegura notável agilidade e contribui para as suas 

performances todo-o-terreno. Performances a que não é alheia a nova caixa 

manual de 6 velocidades*, dotada de uma 1.ª relação curta (5,79 km/h às 1000 

rpm), para evoluir em piso acidentado, arrancar em subida ou em carga e segurar 

o veículo em descida. Com o comando 4x4 intuitivo**, o Dacia Duster adapta-se a 

todas as situações, tornando a sua condução admiravelmente fácil.

E com toda a segurança!

* Disponível no motor dCi 110cv

** Disponível na versão 4x4

Modo Auto:
-  Funcionamento: repartição automática do binário do motor pelas quatro 

rodas, em função das condições de aderência.

-  Condições de utilização: todos os tipos de estrada, sob quaisquer 

condições de aderência e, particularmente, pisos escorregadios (chuva, 

neve, gelo).

-  Vantagem: melhor compromisso entre estabilidade e motricidade, 

independentemente das condições de aderência, para um nível de 

segurança optimizado.

Modo Lock:
-  Funcionamento: repartição imposta do binário do motor às quatro 

rodas. Controlo do motor e potência de travagem adaptados a uma 

utilização 4x4.

-  Condições de utilização: percursos difíceis e caminhos acidentados 

(superfícies irregulares, lama, terra, areia) a baixa velocidade (< 80 km/h).

- Vantagem: optimização das capacidades todo-o-terreno.

Modo 2WD:
- Funcionamento: repartição do binário do motor pelas duas rodas dianteiras.

-  Condições de utilização: pisos com boas condições de aderência e 

auto-estradas.

- Vantagem: optimização do consumo de combustível.



o sentido do
essencial 



O Dacia Duster possui um interior amplo e confortável.

Prático e funcional, o habitáculo acolhe 5 passageiros e disponibiliza 

até 475 litros de volume de bagageira (consoante as versões), para 

transportar facilmente todas as suas bagagens e equipamentos 

de lazer. Com o banco traseiro rebatido, o espaço disponível atinge 

os 1636 litros e, se rebater o banco do passageiro dianteiro, pode 

transportar no habitáculo objectos com 2,65 m de comprimento. 

E porque os condutores e as suas famílias têm expectativas 

diferentes, o Dacia Duster oferece níveis de equipamento que 

correspondem às necessidades de cada cliente: versão Pack, 

concentrada no essencial, sem supérfluos e versão Confort 

e Confort Cuir que entre outros equipamentos oferece Ar 

condicionado, jantes em liga leve 16”, elevadores eléctricos 

dos vidros traseiros e banco traseiro rebatível 1/3-2/3. E para 

a utilização diferenciada em estrada ou fora de estrada, estão 

também disponíveis dois tipos de tracção: 4X2 e 4X4.

É simples: o Dacia Duster adapta-se a todos os desejos.

Um conforto
por medida 



Os tempos mudaram. Há algum tempo que conduzir um SUV era um privilégio; 

o Dacia Duster torna este prazer acessível a todos.

Disponível a um preço excepcional, o Dacia Duster tem custos de utilização moderados, graças a um programa de 

manutenção optimizado, motores económicos em termos de consumo, ecológicos e comprovadamente fiáveis.

As motorizações dCi permitem rolar durante mais tempo com um só depósito, distinguindo-se pelas fracas emissões 

de CO2, inferiores a 140 g/km nas versões 4x2 e a 150 g/km nas versões 4x4. Um verdadeiro sentido de economia! 

Marca do Grupo Renault, a Dacia beneficia de uma experiência reconhecida no domínio da segurança. O Dacia Duster 

está equipado, de série, com ABS e assistência à travagem de urgência, airbags frontais condutor e passageiro e airbags 

laterais cabeça e tórax. A robustez a toda a prova do Dacia Duster está ao serviço da segurança e da resistência.

Com o Dacia Duster, ficará em segurança por muito tempo.

eco-prazer, um
novo território



Versão

Confort
4X2 dCi 85cv

Versão

Pack
4X2 1.6 16V 110cv
4X2 dCi 85cv

PrinciPais equiPamentos confort = Pack +

• Ar condicionado manual
• Elevadores eléctricos dos vidros traseiros
• Banco do condutor com regulação em altura
• Volante com regulação em altura
• Banco traseiro com funcionalidade 1/3 - 2/3
• Faróis de nevoeiro
• Retrovisores exteriores reguláveis electricamente
• Elevadores eléctricos dos vidros traseiros
• Pára-choques à cor da carroçaria e carbono escuro
• Jantes em liga leve 16”
• Retrovisores exteriores em cromado acetinado
• Barras de tejadilho longitudinais em cromado acetinado
• Ski (protecções) dianteiro e traseiro em cromado acetinado

PrinciPais equiPamentos 

• Direcção assistida
• ABS+Assistência à travagem de urgência
• Airbag frontal do condutor
• Airbag frontal do passageiro com inibição manual
• Airbags laterais dianteiros
• Cintos de segurança dianteiros, reguláveis em altura
• Comando centralizado das portas
• Elevadores eléctricos dos vidros dianteiros
• Jantes de ferro 16”
• Retrovisores exteriores à cor da carroçaria
• Pára-choques em carbono escuro
• Banco traseiro rebatível
• Decoração interior com apontamentos em cinzento estrela
• Barras de tejadilho longitudinais em carbono escuro



Version

Confort Cuir
4X2 dCi 110cv
4X4 dCi 110cv

PrinciPais equiPamentos confort cuir = confort +

• Faróis com máscaras negras (no 4X4 dCi 110cv)
•  Pack Couro (Estofos em couro/tecido tep, volante e  punho da alavanca de 

velocidades em couro)

Dimensões

cores

CASTANHO CAJOU (TE CNA) AZUL MINERAL (TE RNF)CINZENTO BASALTO (TE KNM) CINZENTO PLATINA (TE D69)BRANCO GLACIAR (OE 369) AZUL NAVY (OE D42) PRETO NACARADO (NE 676)

Volume da bagageira (dm3) 4x2 4x4
(VDA) min./máx. 475 408
Carga máxima com bancos rebatidos 1 636 1 570

Plano lateral (mm)
A Distância entre eixos 2 673
B Comprimento 4 315
C Extremidade dianteira 822
D Extremidade traseira 820
E Largura da via dianteira 1 560
F Largura da via traseira 1 567
G Largura sem/com retrovisores 1 822/2 000
H Altura sem/com barras tejadilho 1 625/1 695
K Altura mínima ao solo 4X2 / 4X4 205/210
L Espaço entre joelhos nos lugares traseiros 183
M Largura ao nível dos cotovelos à frente 1 411

M1 Largura ao nível dos cotovelos atrás 1 438
N Largura entre os apoios de braços à frente 1 387

N1  Largura entre os apoios de braços atrás 1 400
P1 Altura disponível à frente com banco a 14º 907
P2 Altura disponível atrás com banco a 14º 895
Y2 Largura da bagageira entre as cavas das rodas 1 002
Z1 Comprimento de carga com os bancos em posição normal 992
Z2 Comprimento de carga com os bancos rebatidos 1 760
Ângulos de Passagem

1 Ângulo de aproximação 30°
2 Ângulo ventral 23°
3 Ângulo de entrada 36°

Cores opacas (OE) Cores metalizadas (TE)



1. Barra cromaDa Dianteira
Esta barra horizontal inferior em aço inoxidável, com 60 mm de 
diâmetro, reforça o carácter potente e agressivo do seu Dacia Duster. É o 
prolongamento natural das barras laterais.

2. Barras cromaDas Laterais
Estas barras laterais em aço inoxidável, com 60 mm de diâmetro, protegem 
as embaladeiras, acompanhando as suas linhas, e conferem ao perfil 
imponente do Dacia Duster uma inegável elegância. São compatíveis com 
as palas de rodas dianteiras.

3. saÍDa De escaPe cromaDa
Sublinha o carácter dinâmico e desportivo do seu Dacia Duster.

4. friso De BaGaGeira 
Protector, reveste a parte traseira do seu Dacia Duster, num toque de 
elegância tão apreciado na cidade como no campo..

5. aPoio De BraÇo centraL Dianteiro Preto

O apoio de braço central dianteiro assegura o conforto do condutor 
durante a viagem e oferece a todos mais um discreto espaço de arrumação 
(também disponível em cinzento claro). 

6. taPetes termo-moLDaDos
Concebidos para uma utilização severa, a forma proeminente 
do seu perímetro assegura a retenção de água e gravilha, 
preservando a limpeza e o bom estado do habitáculo.

7.  taPete De BorracHa noVestra
Previsto para uma utilização severa, o tapete de borracha (4 peças) 
proporciona uma protecção eficaz contra neve e lama.

8. taPete tÊXtiL monitor
Tapete por medida (4 peças). Em polipropileno, com alcatifa e reforço 
termossoldado, protege o piso do seu veículo contra o desgaste e a 
humidade. É 100% compatível com as predisposições de origem.

9. taPete tÊXtiL maDriGaL
Tapete por medida (4 peças) com acabamento valorizante em veludo. 
Elegante, protege o piso contra o desgaste e a humidade. É 100% 
compatível com as predisposições de origem. Cor preta.

10. caiXa De BaGaGeira
Perfeitamente adaptada à forma da bagageira do Dacia Duster (versões 
4x2). Impermeável e resistente, protege a bagageira e permite transportar 
todos os tipos de produtos e objectos, ainda que estejam muito sujos. 
Retira-se facilmente, para ser lavada com jacto de água.

11. auto-raDio sonY
Dispondo das mais recentes tecnologias de reprodução áudio, os auto-
rádios Sony per,ite,-lhe usufruir de toda a sua discografia através das 
ligações AUX e USB.
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PÁGina Da esquerDa

Pack off-roaD
Conjunto que compreende protecçoes das portas e dos guarda-
-lamas. Acentua a expressão de robustez do veículo, o seu 
estilo e a sua vocação polivalente. Adapta-se perfeitamente 
ao design voluntarioso e expansivo do Dacia Duster.

12. Barras De teJaDiLHo transVersais soBre LonGituDinais
As barras de tejadilho transversais sobre barras longitudinais permitem 
transportar mais 80 kg de bagagem ou instalar em segurança outros 
acessórios de lazer (porta-bicicletas, porta-esquis, bagageira de tejadilho, 
etc.).

13. reDe De retenÇÃo Para BaGaGeira
Esta rede proporciona um espaço de arrumação suplementar na bagageira 
e assegura que os pequenos objectos se mantenham fixos, graças aos três 
compartimentos.

14. BaGaGeira De teJaDiLHo
Uma gama completa de bagageiras de tejadilho permite aumentar a já 
generosa capacidade de carga do Dacia Duster com toda a segurança e a 
máxima elegância.

15. reDe De funDo De BaGaGeira
Permite fixar os objectos ao piso da bagageira, impedindo que se 
desloquem durante o transporte. Prende-se às fixações de origem do 
veículo.

16. GancHo De reBoque cLÁssico
Concebido para uma utilização permanente.

17. caPas De ProtecÇÃo Dos Bancos Dianteiros «ÉLÉGance»
Protegem e personalizam com estilo os bancos do seu Dacia Duster.

15
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equiPamentos e oPÇões motorizaÇões

Pack confort confort cuir

aPresentaÇÃo eXterior
Pára-choques dianteiros e traseiros em carbono escuro l - -
Pára-choques dianteiros e traseiros à cor da carroçaria/carbono escuro - l l

Puxadores exteriores de abertura das portas: carbono escuro l - -
Puxadores exteriores de abertura das portas: à cor da carroçaria - l l

Retrovisores exteriores carbono escuro l - -
Retrovisores exteriores em cromado acetinado/carbono escuro - l l

Barras de tecto longitudinais em carbono escuro l - -
Barras de tecto longitudinais em cromado acetinado - l l

Protecções (Ski) dianteiras e traseiras em cromado acetinado - l l

Jantes de ferro 16’’ l - -
Jantes em liga leve 16’’ - l l

Protecção da embaladeira em cromado acetinado - l l

Vidros escurecidos l - -
Vidros das portas traseiras, de custódia e óculo traseiro sobre-escurecidos - l l

amBiente interior
Consola central em cinzento estrela l - -
Consola central em castanho brilhante - l l

Consola do travão de mão cinzento estrela l - -
Consola do travão de mão castanho brilhante - l l

Frisos das saidas de ar e decoração do volante em cinzento estrela l - -
Frisos das saidas de ar e decoração do volante em castanho brilhante - l l

Friso decorativo no painel de porta em castanho brilhante - l l

Punho do painel de porta em cinzento estrela l - -
Punho do painel de porta em castanho brilhante - l l

Revestimento em tecido dos painéis das portas - l l

Banco do condutor regulável em altura e com apoio lombar - l l

Banco traseiro rebatível (monobloco) l - -
Banco traseiro rebatível 1/3 - 2/3 - l l

Espaços de arrumação nas portas dianteiras - l l

Bolsas de arrumação nas costas dos bancos dianteiros - l l

Estofos em tecido «TRACK» l - -
Estofos em tecido «KREST» - l -
Estofos em couro/tecido Tep - - l

Volante e punho da alavanca de velocidades em couro - - l

seGuranÇa actiVa e PassiVa
ABS com sistema de assistência à travagem de urgência l l l

Airbag dianteiro condutor l l l

Airbag dianteiro passageiro com inibição manual l l l

Airbags laterais dianteiros de cabeça e torax l l l

Cintos de segurança com 3 pontos de fixação e reguláveis em altura - l l

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensores pirotécnicos - l l

Cinto de segurança central traseiro com 3 pontos de fixação l l l

Apoios de cabeça dianteiros reguláveis em altura l - -
Apoios de cabeça dianteiros Nova Geração reguláveis em altura - l l

3 apoios de cabeça traseiros (apoio de cabeça central em vírgula) l l l

Sistema de fixação ISOFIX nos 2 lugares laterais traseiros l l l

Controlo Electrónico de Estabilidade (ESP) com função de controlo de tracção 
(ASR) - apenas disponível no motor dCi 110cv - - o

Pack confort confort cuir

ProtecÇÃo Do VeÍcuLo
Sistema anti-arranque l l l

conDuÇÃo e instrumentaÇÃo
Conta-rotações l l l

Direcção Assistida l l l

Computador de bordo com 6 funções: contador geral, contador parcial, 
combustível utilizado, consumo médio, autonomia prevista, velocidade média

- l l

Testemunho de indicação de portas não fechadas - l l

Alerta visual e sonoro de esquecimento de colocação do cinto de segurança 
pelo condutor e passageiro

l l l

VisiBiLiDaDe
Faróis de nevoeiro - l l

Limpa-vidros dianteiro com 3 velocidades l l l

Óculo traseiro com desembaciador / limpa vidros traseiro l l l

Retrovisores exteriores reguláveis manualmente pelo interior l - -
Retrovisores exteriores eléctricos com desembaciador - l l

conforto
Fecho centralizado das portas l l l

Comando à distância l l l

Elevadores dos vidros eléctricos dianteiros l l l

Elevadores dos vidros eléctricos traseiros - l l

Vidros de cor com elevado poder filtrante l l l

Iluminação central dianteira l - -
Iluminação central dianteira com Spot de leitura l l l

Kit fumador: cinzeiro nómada+ isqueiro eléctrico l l l

Iluminação no porta-luvas - l l

Iluminação na bagageira l l l

Volante regulável em altura - l l

conforto tÉrmico
Sistema de climatização com 4 velocidades e reciclagem de ar l l l

Ar condicionado manual o l l

auDio
Pré-equipamento de rádio l l l

Rádio CD 60 W o o o
Rádio CD MP3 60 W com comando satélite o o o
l Série      o Opção         - Não disponível

Motorizações Duster 1.6 16V 110 dCi 85 dCi 110 dCi 110
traCção 4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 4
Norma de despoluição Euro 4 Euro 4 Euro 5 Euro 5
Número de lugares 5

caracteristicas Do motor
Tipo de motor K4M K9K HP K9K HP K9K THP
Cilindrada (cm3) 1 598 1 461
Diâmetro x curso (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5
Número de cilindros / nº válvulas 4 / 16 4 / 8
Taxa de compressão 9,8 17,6 15,7
Potência máxima kW CEE (cv) 77 (105) 63 (85) 79 (107) 80 (109)
Regime potência máxima - r.p.m. 5 750 3 750 4 000
Binário máximo Nm CEE 148 200 240
Regime de binário máximo - r.p.m. 3 750 1 900 1 750

Tipo de injecção
Multiponto 
sequencial 

Directa Commom Rail + Multi-injecção

Combustivel Gasolina Diesel
Filtro de Particulas _ FAP FAP

caiXa De VeLociDaDes 
Tipo JR5*187 JR5*189 TL4*043 TL8*000
Número de mudanças BVM 5 BVM 5 BVM 6
Velocidade (km/h) a 1 000 r.p.m. em 1ª 6,82 7,98 7,58 5,79
em 2ª 12,42 14,53 14,50 9,97
em 3ª 19,25 22,51 21,36 15,80
em 4ª 26,18 30,62 28,97 23,16
em 5ª 30,99 39,34 37,01 31,83
em 6ª _ _ 44,25 41,82

DirecÇÃo
Direcção manual assistida Com assistência electro-hidráulica
Diâmetro de brecagem 10,44
Número de voltas do volante 3,3

susPensões 
Trem dianteiro Pseudo Mc-Pherson com braços triângulares e barra estabilizadora

Trem traseiro Eixo traseiro com perfil em H, de deformação 
programada e molas helicoidais

Multi-braço tipo 
Mac-Pherson

roDas e Pneus
Jantes de referência 6,5 J 16
Pneus de referência 215/65 R 16 M+S

Motor 1.6 16V 110 dCi 85 dCi 110 dCi 110
4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 4

sistema De traVaGem
Tipo de circuito de travagem X
ABS Bosch 8.0 Série
Assistência à travagem de urgência Série
Repartidor eléctronico de travagem Série
Assistência à travagem: simples (S) dupla (D) - Ø («) S - 10"
Travões de disco dianteiros: discos ventilados 
(DV) Ø (mm) / espessura (mm)

DV 280 / 24 DV 280 / 24

Travões traseiros de tambor: Ø (mm) T - 9 polegadas

Performances
Velocidade máxima (km/h) 165 155 171 168
Aceleração dos 0 aos 100 km/h (s) 11,5 13,9 11,8 12,5
Aceleração dos 0 aos 1 000 m (s) 33,9 35,9 33,9 34,3

consumos e emissões
Emissões de CO² ( g/km ) 177 135 139 145
Ciclo urbano (l/100 km) 9,7 5,7 6,4 6,5
Ciclo extra-urbano (l/100 km) 6,4 4,9 4,9 5,3
Ciclo misto  (l/100 km) 7,5 5,1 5,3 5,6

caPaciDaDes
Reservatório do combustível (l) 50

Pesos (podem variar com a inclusão de opções)     
Peso em vazio e em ordem de marcha 1 160 1 180 1 205 1 294
Peso em vazio e em ordem de marcha sobre o eixo dianteiro 687 712 737 766
Peso em vazio e em ordem de marcha sobre o eixo traseiro 473 468 468 528
Peso máximo autorizado 1 710 1 730 1 755 1 844
Peso máximo rolante 2 910 2 930 2 955 3 344
Peso rebocável máximo - reboque com travões 1 200 1 500
Peso rebocável máximo - reboque sem travões 615 625 640 680
Carga útil 550

Duster  responde aos 3 critérios seguintes: emissões CO2 inferiores a 140g/km; veículo construído em 
fábrica com certificação ISO 14001 e concebido com mais de 5% de materiais reciclados (do volume total de 
plásticos).
Com , a Dacia compromete-se a tratar de todo o ciclo de vida do veículo.
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