
ريــنـو دوكــر فان





جميع  الجديدة  دوكر  رينو  تقهر  تحتاجها،  عندما  دائمًا  جاهزة 
التحديات بمهارة فائقة وتلبي احتياجاتك اليومية. سواء أكنت 
حرفيًا أو تاجرًا، فإن حمولتها البالغة 750 كلجم ستثبت أهميتها 

الشديدة أيًا كانت المهمة التي ترغب في إنجازها.

 100%
تتناسب مع احتياجاتك



شاحنة تتميز بسهولة الدخول وسعة التحميل وراحة القيادة: رينو دوكر فان مليئة بالفوائد والمفاجآت المبهرة : رينو يقدم لك وسيلة تصل إلى 3.9 متر مكعب، ومجهزة كسيارة صالون، 
قوية كالسيارات متعددة االستخدامات، وعملية ألنها ... دوكر دوكر!

مساحة عملية قابلة للتعديل



تحتوي رينو دوكر فان على كل شيء لجعل عملك أكثر سهولة:  تثبيت 
السرعة مع محدد السرعة، حساس خلفي للمساعدة على صف السيارة، 
 MEDIA NAV مساحات تخزين عملية... ولتحسين كفاءتك، توفر لك نظام
التي  )18 سم(  بوصة   7 الكبيرة  يتميز بشاشته  الذي  الوسائط  متعدد 
نقل  واط،   4 x 20 مدمج  راديو  ونظام  نظام مالحة  مع  باللمس  تعمل 

الملفات الصوتية وهاتف يعمل بدون استخدام اليدين مع بلوتوث.

تكنولوجيا مصممة للعمل



متوفرة, مفتوحة ورحبة: تهدف رينو دوكر إلرضائك ومنحك شــعورا متميزا بعمليتها وتنوعها. حيث يمكنها أن تســتوعب جميع أنواع الحموالت بفضل أبوابها الجانبية المنزلقة الكبيرة )أكثر 
من 70 سم عرضا( وباب خلفي مكون من مصراعين مختلفين في القياس.

تتخطــى رينــو دوكــر تحديــات النقل والتوصيل باإلبداع واألناقة وتتماشــى مع العصر: يجعلها محركها االقتصادي وانخفاض انبعاثات ثاني أكســيد الكربــون الصادرة منها ومراعاتها لكل من 
البيئة وميزانيتك الموظف المثالي بحق!

الــمــوظف الــمــثالـي



أداء اقتصادي 
ممتاز! ُيحافظ المحرك الذي يدفع دوكر فان على أفضل مستويات استهالك الوقود في فئتها بدون الحاجة إلى اللجوء إلى أنظمة التكنولوجيا المكلفة أو المعقدة

أو حتى التضحية باألداء العالي. رينو تقدم...

MPI 1.6 85 حصانًا  
أداء فّعال وديناميكي

محرك فّعال من حيث االستهالك* وتكلفة االستخدام،
يوفر تجربة قيادة ديناميكية بتكلفة ُتعد األقل من الناحية االقتصادية. 

*6.7/100 كلم )دورة استهالك الوقود خارج المناطق الحضرية، حسب القوانين المطبقة(.



كبيرة عند تحميلها  
جاهز وعملي

Easy Seat اســم جميــل يعبــر عن كل شــئ... فهــو مقعد قابل للطي والنــزع، حيث يتجلى اإلبــداع الكامل في مقعد 
الراكــب عنــد طــي ظهر المقعد ليشــكل منضــدة مؤقتة وعند نزع المقعد فإنه يضيف مســاحة إضافية ويزيد مســاحة 

التحميل إلى 3.9 م3!

الكفاءة

ستتخطى شاحنة دوكر جميع توقعاتك.
فقــد جهــزت مســاحة التحميــل فيها بـــ 8 حلقات تثبيت في األرضيــة لضمان ثبات حمولتك القابلة للكســر في مكانها 
ولمزيد من األمان، يمكنك االختيار بين 3 أنواع من الحواجز: قضبان حماية أو عزل كلي أو شبك معدني محوري )مرتبطة 
بمقعد Easy Seat( كما يمكن أن تكون نوافذ األبواب الجانبية والخلفية مغلقة أو زجاجية. ولقدر أعلى من الكفاءة، 

تتوفر شاحنة دوكر بألواح جانبية وسجاد أرضية قوي وأنيق.

مساحة مفتوحة

شــعارنا هو ســهولة التحميل. تتوفر شــاحنة دوكر بباب جانبي منزلق أو بابين ويتســع عرض فتحة التحميل إلى 703 
مم! وفي الوقت نفســه يوفر الباب الخلفي المكون من مصراعين مختلفين في القياس فتحة تحميل بعرض 1.08 م 

وهذه ميزة رائعة أخرى.

الحمولة
750 كجم

السعة الفعلية 
حتى 3.90 م3*

الطول الفعلي 
حتى 3.11 م*

االرتفاع الفعلي 
حتى 1.10 م

العرض الفعلي 
حتى 1.19 م

Easy Seat اختياري.مع خيار مقعد*



)CO( أبيض ناصع

)CO( كحلي

)SEC( رصاصي
CO: ألوان معتمة.
SEC: ألوان براقة.

)SEC( أسود براق

)SEC( فضى
صدمات أمامي وخلفي أسود اللون

أبواب خلفية بنوافذ مغلقة 2/3 – 1/3
1 باب جانبي منزلق بنافذة مغلقة

جنوط فوالذ قياس 15 بوصة وأغطية جنوط
مصابيح تعمل في وضح النهار

توجيه معزز آليًا
مفتاح يدوي
نوافذ يدوية

تكييف هواء يدوي
مساحة تخزين مفتوحة فوق درج القفازات

نظام منع انغالق المكابح ونظام مساعدة الكبح في حاالت الطوارئ
وسادة هوائية للسائق والراكب األمامي

نظام الثبات اإللكتروني
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

تنبيه بصري بالسرعة المفرطة
راديو، منافذ USB ووصالت صوت، بلوتوث

أزرار التحكم بالصوت مثبتة في عجلة القيادة
كمبيوتر للسيارة
حمولة 750 كجم

8 نقاط تثبيت في األرضية 
سجاد أرضية قماشي
أشرطة واقية جانبية

أحزمة المقاعد األمامية قابلة لتعديل االرتفاع
مساحة تخزين علوية

4 حلقات في األلواح الجانبية في مساحة التحميل

الخيارات

طالء معدني براق
مرايا األبواب كهربائية بلون الهيكل مع تدفئة إلزالة الضباب

مصدات بلون الهيكل
جنوط مسبوكة قياس 15 بوصة

مصابيح ضباب
 

التجهيــزات كهربائيــة: نوافذ أماميــة كهربائية، مرايا أبــواب كهربائية، 
قفل مركزي عن بعد.

باب منزلق أيسر بنافذة زجاجية
أبواب خلفية مزدوجة الفتحة بنوافذ زجاجية ومّساحة

حساسات للمساعدة على صف السيارة للخلف
نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة

قضبان سقف طولية
مقعد السائق وعجلة القيادة قابلين لتعديل االرتفاع

 MP3 وصالت وراديو: مشغل أقراص مدمجة و
نظام المالحة رينو MEDIA NAV بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة

عدة التكيف مع التغييرات: التوصيالت، األسالك والسرعة المثالية

التجهيزات األساسية العادية لشاحنة دوكر

التجهيزاتاأللوان



1.6L 8V 85

المحرك
بنزينالوقود

Euro 4مستوى التحكم في االنبعاثات
1,598القدرة )سم3( 

x 80.5 79.5القطر × الشوط )مم(
8 / 4عدد اإلسطوانات/ الصمامات

HP )62 kW( @ 5,000 rpm 85الطاقة القصوى
Nm @ 2,800 rpm 128.5أقصى عزم
متعدد النقاطنوع الحقن

نعممعالج العادم
علبة التروس

يدويالنوع
5عدد تروس الحركة لألمام

11.26 / 6.19السرعة عند 1000 دورة في الدقيقة في وضع السرعة رقم 1 والسرعة رقم 2
31.24 / 23.74 / 17.45السرعة عند 1000 دورة في الدقيقة في وضع السرعة رقم 4 والسرعة رقم 5 والسرعة رقم 6

التوجيه
معزز )هيدروليكي(التوجيه

11.6 / 11.1قطر الدائرة الالزمة لدوران السيارة بين األرصفة/ الجدران )م(
3.3عدد دورات عجلة القيادة من البداية حتى النهاية

المحاور
بسيدو ماكفيرسون مع ذراع تعليق شبه منحرفةنوع المحور األمامي
حامل عرضي ملتوي من النوع H مع يايات تعليق ذات انحراف مبرمجنوع المحور الخلفي

الجنوط واإلطارات
"15الجنوط العادية

65R15 / 185اإلطارات األمامية والخلفية العادية

الكبح
دارة قطريةنوع دارة المكابح

نعمنظام منع انغالق المكابح
نعمتوزيع إلكتروني لقوة الكبح

نعممساعدة في حاالت الكبح الطارئة
"11األمام: قطر القرص )بوصة(

"9الخلف: قطر اإلسطوانة )بوصة(

األداء
0.965القوى االيروديناميكية )معامل منطقة السحب(

157أقصى سرعة )كلم/ ساعة(
14.7من 0 إلى 100 كلم/ ساعة
40019.5 متر من بداية التوقف

100036.4 متر من بداية التوقف

استهالك وانبعاثات الوقود*
189ثاني أكسيد الكربون

10.1دورة داخل المدينة )لتر/ 100 كلم(
6.7دورة خارج المدينة )لتر/ 100 كلم(

8دورة مختلطة )لتر/ 100 كلم(

السعة
50خزان الوقود )لتر(

الوزن )كلجم(
1,138وزن السيارة فارغة )بدون الخيارات( وبدون السائق

449 / 689وزن السيارة فارغة من األمام/ الخلف
750الحمولة

1,908الحد األقصى إلجمالي وزن السيارة
605 / 1,200الحد األقصى لوزن مقطورة مجهزة بمكابح/ الحد األقصى لوزن مقطورة غير مجهزة بمكابح

3,108إجمالي وزن القطر )الجر(
*المستوى الرسمي لالستهالك واالنبعاثات وفقًا للوائح المعمول بها.

األبعاد )مم(
M1,271ارتفاع التحميل األقصى

N1)1,189عرض فتحة التحميل الخلفية السفلي )عند مستوى العتبة
N2 )1,082عرض فتحة التحميل الخلفية )1 متر من األرضية

P703عرض فتحة التحميل عند مستوى الباب الجانبي المنزلق
R1,046ارتفاع فتحة التحميل عند مستوى الباب الجانبي المنزلق

Y11,901 / 1,856الحد األقصى لطول التحميل على األرضية مع الحاجز األنبوبي
Y23,110الحد األقصى لطول التحميل على األرضية مع نزع مقعد الراكب

الوزن )كلجم(
750الحمولة

القياسات واألبعادالمحرك

سعة منطقة التحميل )ديسيمتر3(
300 3مقعدان في األمام

900 3مقعد السائق فقط )مع نزع مقعد الراكب األمامي(

األبعاد )مم(
A810 2قاعدة العجالت
B363 4الطول الكلي
C822ارتفاع الجزء األمامي
D731ارتفاع الجزء الخلفي
E490 1المسافة بين العجالت األمامية
F478 1المسافة بين العجالت الخلفية
G151 / 186ارتفاع السيارة عن األرض دون تحميل السيارة/ مع تحميل السيارة
H847 1 / 809 1ارتفاع السيارة بدون تحميلها بدون/ مع قضبان السقف

H1)565ارتفاع عتبة حقيبة األمتعة )بدون تحميل السيارة
H2100 1ارتفاع الفتحة الخلفية

L004 2العرض اإلجمالي مع مرايا الرؤية الخلفية
L1)170 1 / 130 1العرض الداخلي بين رفارف العجالت )مع/ بدون األلواح
L2)413 1 / 372 1عرض التحميل األقصى )بدون األلواح



شاحنة دوكر
التصميم الخارجي

•مرايا األبواب سوداء مع تحكم يدوي داخلي
¤مرايا األبواب سوداء مع تحكم كهربائي وإزالة السديم

¤مرايا األبواب كهربائية بلون الهيكل )مع التدفئة إلزالة الضباب(
¤مصدات بلون الهيكل

¤قضبان سقف طولية سوداء
•جنوط صلب قياس 15 بوصة وأغطية جنوط

¤سبائك العجالت 15 بوصة
•تشغيل أضواء النهار لمبة

¤مصابيح الضباب
¤طالء براق

حواجز الحماية
•قضبان حماية خلف السائق

¤شبكة أسالك معدنية محورية مرتبطة بمقعد الراكب القابل للنزع
¤حاجز كامل مع زجاج

التحميل
¤سجادة مطاطية ألرضية التحميل مصنعة بطريقة التشكيل الحراري

¤حواف جانبية لرفارف العجالت األمامية والخلفية
•8 حلقات تثبيت في أرضية منطقة التحميل

¤حلقتا سحب إضافيتان في كل جانب من منطقة التحميل
¤أرضية خلفية من الخشب مع ديكورات داخلية على الجانبين

•مجهزة لتثبيت شبكة السقف
•مجهزة لتثبيت قضبان السقف

السالمة المباشرة وغير المباشرة
•نظام منع انغالق المكابح + نظام مساعدة في حاالت الكبح الطارئة

•)ESP( برنامج الثبات اإللكتروني 
•)TPMS( نظام مراقبة ضغط اإلطارات 
•التنبيه البصري باإلفراط في السرعة

•وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي
¤وسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية

•أحزمة أمان المقاعد األمامية قابلة لتعديل االرتفاع
•إطار احتياطي للطوارئ قياس 15 بوصة

األبواب والنوافذ
•باب منزلق جانبي جهة اليمين

¤باب منزلق جانبي جهة اليمين مع نافذة مفتوحة
¤2 باب منزلق جانبي مع نوافذ مفتوحة

•باب خلفي مكون من مصراعين مختلفين في القياس بنوافذ مغلقة

أدوات القيادة والتحكم
•توجيه معزز

•كمبيوتر السيارة )تسجيل جزئي وكلي للمسافة، المسافة المقطوعة، الوقود المستهلك، متوسط استهالك الوقود، متوسط الوقود المتبقي، معدل السرعة، معدل الخدمة(
¤عدة التكيف مع التغييرات: التوصيل، األسالك والسرعة

¤نظام تثبيت السرعة ومحدد السرعة
¤حساسات خلفية للمساعدة على صف السيارة

شاحنة دوكر
الراحة

•مفتاح تشغيل يدوي
¤مفتاح بزرين للقفل المركزي عن بعد

•النوافذ األمامية يدوية
¤النوافذ األمامية كهربائية

¤منفضة سجائر قابلة للنزع/ والعة سجائر
¤عجلة القيادة ومقعد السائق قابلين لتعديل االرتفاع

¤مسند ذراع للسائق
•تحكم يدوي في تكييف الهواء

مساحات التخزين
•مساحة تخزين قياس A4 أعلى لوحة أجهزة القياس

•أماكن تخزين في األبواب األمامية
•مساحة تخزين مفتوحة فوق صندوق القفازات
•حامل أكواب في منتصف الكونسول األمامي

•مساحة تخزين مغلقة في الجزء السفلي من لوحة أجهزة القياس على جهة السائق
•صندوق قفازات مغلق

التواصل
•DIN 1 موالف راديو، USB، AUX والصوت يتدفقون عبر البلوتوث

CD-MP3 تدفق الصوت عبر تقنية بلوتوث و ،USB، AUX ،موالف راديو DIN 2¤
¤MEDIA NAV 2.0 نظام مالحة مع شاشة تعمل باللمس 7 بوصة، موالف الراديو، USB، AUX والسمعية / البصرية يتدفقون عبر البلوتوث

 •: عادي¤ : اختياري- : غير متوفر

شاحنة دوكر
¤حزمة المظهر1: مصدات بلون الهيكل، مرايا أبواب كهربائية بلون الهيكل، نوافذ تعمل بالكهرباء، مصابيح ضباب، غلق األبواب بالريموت كنترول

حزمة المظهر2:  مصدات بلون الهيكل، مرايا أبواب كهربائية بلون الهيكل، نوافذ تعمل بالكهرباء، مصابيح ضباب، غلق األبواب بالريموت كنترول،
¤أجهزة استشعار في الخلف لصف السيارة

¤أبواب خلفية مزدوجة مزججة، مساحة خلفية، إزالة السديم من على الزجاج الخلفي، مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع تحكم يدوي في وظيفة التعتيم
باب منزلق أيمن مزجج، أبواب خلفية مزدوجة مزججة، مساحة خلفية، إزالة السديم من على الزجاج الخلفي، مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع تحكم

¤يدوي في وظيفة التعتيم

بابين منزلقين مزججين أيمن وأيسر، أبواب خلفية مزدوجة مزججة، مساحة خلفية، إزالة السديم من على الزجاج الخلفي، نوافذ تعمل بالكهرباء، غلق األبواب بالريموت 
¤كنترول، مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع تحكم يدوي في وظيفة التعتيم ومرايا أبواب كهربائية

بابين منزلقين مزججين أيمن وأيسر، أبواب خلفية مزدوجة مزججة، مساحة خلفية، إزالة السديم من على الزجاج الخلفي، نوافذ تعمل بالكهرباء، غلق األبواب بالريموت 
¤كنترول، مرآة داخلية للرؤية الخلفية مع تحكم يدوي في وظيفة التعتيم، مرايا أبواب كهربائية، مستشعرات لصف السيارة للخلف

¤مرايا أبواب كهربائية، نوافذ تعمل بالكهرباء، غلق األبواب بالريموت كنترول
¤مرايا أبواب كهربائية، نوافذ كهربائية، غلق األبواب بالريموت كنترول، مستشعرات لصف السيارة للخلف

 •: عادي¤ : اختياري- : غير متوفر

التجهيزات والخيارات

الــحــزم



شـاحنة ريــنـو دوكــر

مدفوع باألعمال التجارية



لمـزيـد مـن الـمـعلـومـات عن ريـنـو دوكــر، تفضل بزيـارة
www.renault-me.com الموقع اإللكتروني
RenaultME /                  انضم إلينا على

تتــم اتخــاذ كافــة االحتياطــات لضمــان دقــة وتحديــث هــذا المنشــور وقــت طباعتــه. تــم تحريــر هــذه الوثيقــة علــى أســاس كونهــا نمــاذج تجريبيــة ومبدئيــة. وبالتماشــي مــع سياســتها الخاصــة باالســتمرار فــي تحســين المنتــج, تحتفــظ رينــو بالحــق فــي تعديــل المواصفــات والســيارات والملحقــات المذكــورة 
والمعروضــة فــي أي وقــت. يجــب التواصــل مــع عمــالء رينــو بشــأن تلــك التعديــالت بســرعة قــدر اإلمــكان. ووفقــًا لبلــد البيــع, قــد تختلــف نســخ معينــة وقــد ال تتوافــر معــدات معينــة )بالشــكل القياســي أو عنــد الخيــار أو كملحقــات(. رجــاًء االتصــال بأقــرب مــوزع لــك لمعرفــة آخــر المعلومــات. ألســباب الطباعــة, 

Renault recommendsقــد تختلــف األلــوان التــي تظهــر فــي هــذه الوثيقــة بدرجــة بســيطة عــن الطــالء الفعلــي وألــوان التنجيــد. كافــة الحقــوق محفوظــة. يحظــر إعــادة إصــدار هــذا المنشــور بالكامــل أو جــزء منــه بــأي صيغــة أو وســيلة, دون الحصــول علــى إذن كتابــي مســبق مــن رينــو.
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