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Här för att göra 
ditt arbete  
lättare.

Dacia Dokker Van





Effektivitet 
som öppnar dörrar
Dacia Dokker Van missar aldrig en chans att underlätta för dig. 
Skjutdörrarna* har en bredd på 703 mm så att du snabbt och lätt kan 
lasta in allt du behöver. De asymmetriska bakdörrarna gör livet ännu 
enklare. När dörrarna står öppna har du tillgång till en lastvolym som 
är optimerad på både längden och höjden. Och eftersom det är du som 
bestämmer, väljer du själv om du vill ändra om de modulära sätena för 
att få ännu större plats.
* Vänster sidoskjutdörr som tillval.

Dacia Dokker Van

GENERÖS LASTKAPACITET
LÄTT ATT LASTA I OCH UR







Dacia Dokker Van

Generös lastvolym i  
kompakt format

Dacia Dokker Van vet hur viktig lasten är. Den rymmer en nyttolast på 
750 kg*, har en nyttovolym på 3,3 m3 och en lasthöjd på upp till 1,27 m. 
I lastutrymmet finns åtta förankringsöglor i golvet som håller allt på 
plats i svängarna. Och eftersom varenda detalj är väl genomtänkt går 
det också att få slitstark sidoklädsel och en robust golvmatta. Bilen är ju 
ett av dina viktigaste arbetsredskap och den ska hålla sig fräsch länge.

Alla har olika behov. Därför finns det tre olika typer av mellanväggar 
till Dacia Dokker Van: rörformade, helt i glas eller med fällbart galler 
(i kombination med Dacia Easy Seat).Sidodörrarna och bakdörrarna 
är antingen i plåt eller glasade. Du får med andra ord exakt den 
transportbil du behöver.

* Beroende på utrustning.





Uppfyller dina 
förväntningar
Dacia Easy Seat, flerfunktionspassagerarsäte somuppvisar en unik 
anpassningsförmåga: Fäll ner den och du har plötsligt ett rullande 
kontor. Ta ut den och tjäna ytterligare 1,21 meter i lastlängd. Det ger en 
lastlängd på hela 3,11 m och nyttovolymen ökar från 3,3 m3 till 3,9 m3. 
Även säkerheten är på topp. I Dacia Dokker Van finns också ett  
ABS-system med panikbromsassistans, fyra krockkuddar,  
ESC (elektronisk stabilitetskontroll) och till och med parkeringsradar 
baktill*. Nu kan du ta dig an riktigt utmanande projekt!
* Tillgängligt som tillval.
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Tekniken som gör  
att du kommer längre

Tekniken i Dacia Dokker Van ger dig friheten och kraften att optimera 
dina resor. Multimediasystemet Media Nav Evolution, håller dig 
uppkopplad och hjälper dig att hitta fram i alla lägen och backkameran* 
gör det lättare att parkera även när lasten skymmer sikten bakåt.

Starthjälp i backe och farthållare/fartbegränsare* är viktiga hjälpmedel 
för en skönare och säkrare resa. Noga utvald teknik anpassad efter dina 
behov som företagare.
* Tillgängligt som tillval.





Essential
Dacia Dokker Van

STANDARDUTRUSTNING
ESSENTIAL

 - 3-punktsbälten på alla sittplatser og nackskydd på alla sittplatser
 - Antisladd ESP med antispinn ASR 
 - Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD)
 - Asymmetriska plåtade bakdörrar
 - Mugghållare i mittkonsolen fram
 - Bältespåminnare på förarsidan 
 - Däckreparationssats 
 - Sidokrockskydd i dörrarna
 - ECO MODE (endast bensin)
 - Skjutdörr höger bak
 - Fram och bakstötfångare svarta 
 - Förarkrockkudde 
 - Förvaring i A4-storlek på ovansidan av instrumentbrädan 
 - Solskydd fram
 - Förvaringsfack i framdörrarna 
 - Säkerhetsbälte fram med bältessträckare
 - Glasad mellanvägg 
 - Innerbelysning fram Vindrutetorkare med 3 hastigheter

 - Instrumentering med bl a varvräknare
 - Växelindikator
 - 15” stålfälg 185/65 R 15 med hel navkapsel «Aracaju» 
 - Höjdjusterbara säkerhetsbältenfram
 - Dimljus bak och fram, spoilerljus 
 - Elmanövrerade fönsterhissar fram
 - Ratt ställbar i höjd
 - Eluppvärmda stolar 
 - Skyddslister på sidan
 - Fjärrstyrt centrallås 
 - Takhylla fram
 - Färddator med 6 funktioner
 - Ventilationsanläggning med recirkulation
 - Förarsäte, reglerbart i höjd 
 - Yttre backspeglar som ställs in manuellt från insidan
 - Förberedd för radio
 - Förvaringsnät vid passagerarsidan fram

Tillval
 - 15” Aluminiumfälgar «Empreinte»
 - AC (Luftkonditionering) och pollenfilter (standard på bensin)
 - Dacia Plug & Radio (radio, MP3, uttag för AUX+USB, Bluetooth® och 
rattreglage)
 - Delbart lastgaller istället för mellanvägg + «Dacia Easy Seat» Flexibelt 
passagerarsäte (Obs! Eluppvärmda framsäten utgår)
 - Europa-karta till MEDIA NAV (Spanien,Portugal, Frankrike ingår ej)
 - Fartbegränsare och farthållare
 - Färganpassade elmanövrerade ytterbackspeglar & färganpassade fram och 
bakstötfångare
 - Längsgående takbågar (Svarta)
 - MEDIA NAV 2.0: (7” pekskärm, navigering, radio (DAB+), uttag för AUX+USB, 
Bluetooth® och rattreglage)
 - Metalliclack
 - Paket säkerhet: Krockkudde för passagerare fram (urkopplingsbar) & 
sidokrockkuddar
 - Reservhjul - vid köp av reservhjul utgår däckreparationssats  
(standard på bensin)
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Tillbehör
Dacia Dokker Van

1.ARMSTÖD: Förbättra komforten när du kör, samtidigt 
som du kan nyttja smart förvaring. Det är också justera 
i höjdled för ännu bekvämare körning anpassat för just 
dig. 

2. TEXTILMATTA : De här båda måttanpassade 
golvmattorna är 100 % kompatibla med bilens 
originalutrustning. De används föratt undvika halkrisk 
och ge säkrare körning. De passar braihop med 
inredningen i din Dokker och skyddar dessutombilen 
mot slitage och fukt. Mörkgrå.

3. FÖNSTERGALLER BAK: De här tåliga gallren skyddar 
de varor som transporterasmot stöld om glaset går 
sönder

4. TRÄINKLÄDNAD :Sidopaneler som skyddar Dacia 
Dokker invändigt vidlastning och transport av material.

5. LASTKORG: Möjliggör en helt säker transport tack 
vare att lasten kanförvaras plant. Lastensmaxvikt 
är76kg och nyttobreddenär max. 1200 mm. För bilar 
utan taklucka.

6. FAST DRAGKROK: Den här tåliga och tillförlitliga 
kroken uppfyller kraven istränga standarder, samtidigt 
som dess eleganta designoch möjligheten att ta bort 
den bevarar bilens utseende. Max. godkänd dragvikt: 
1200 kg Max. godkänd vertikal last på dragkroken:  
75 kg Tillhörande produkter: välj mellan 7-polig kontakt 
och den 13-poliga kontakten.

7 STANDARD DRAKGROK: Ökar lastkapaciteten hos 
bilen eller ger möjlighet atttransportera cyklar om man 
monterar en cykelhållare pådragkroken. Den härtåliga 
och tillförlitliga kroken uppfyllerhöga standardkrav. 
Max. godkänd dragvikt: 1200 kg Max. godkänd vertikal 
last på dragkroken: 75 kg Tillhörande produkter: välj 
mellan 7-polig kontakt och den 13-poliga kontakten.

8. STÄNKSKYDD FRAM OCH BAK: Helt integrerade 
stänkskydd som följer bilens former. De skyddar 
karossen från lera, grus och småsten.

9. LARM : Larmet är helt kompatibelt med det 
elektroniskasystemet i din Dokker och skyddar mot 
inbrottsförsökoch känner av rörelser inne i bilen.



Dacia Dokker Van

FÄRGER FÄLGAR

NATTSVART (676)(2) GRÅ HIGHLAND (KQA)(2)SNÖVIT (369)(1)MARINBLÅ (D42)(1)

JANTE 15” EMPREINTEENJOLIVEUR 15” ARACAJU

Utrustning och tillval
Essential 

Diesel
Essential 

Bensin

EXTERIÖR
Främre och bakre stötfångare i svart
Främre och bakre stötfångare, färganpassade ¤ ¤
Sidoskyddslister i grått
Yttre dörrhandtag, svarta
Ytterbackspeglar som ställs in manuellt från insidan, svarta
Eljusterbara och eluppvärmda ytterbackspeglar, svarta ¤ ¤
Längsgående takbågar, svarta ¤ ¤
15” stålfälgar med hjulkapsel "Aracaju"
15” "Empreinte" aluminiumfälgar ¤ ¤
Metalliclack ¤ ¤

INTERIÖR
Frontpanel i mitten, svart
Instrumentpanel med varvräknare
Textilklädsel Rollando
Skyddande mellanväggar
Fällbar gallerförsedd mellanvägg, inklusive Dacia Easy  
Seat borttagbar passagerarstol ¤ ¤

Mellanvägg med ruta

LASTNING
Skyddsmatta i lastutrymmet ¤ ¤

Åtta lastöglor i golvet i lastutrymmet
Nyttolast, upp till beroende på utrustning 750 kg 750 kg
Förberett för takräcke
Förberett för längsgående takbågar

Essential 
Diesel

Essential 
Bensin

SÄKERHET
ABS + panikbromsassistans
Elektroniskt stabiliseringssystem (ESP) och antispinnsystem (ASR)
Krockkudde på förarsidan
Främre krockkudde på passagerarsidan ¤ ¤
Sidokrockkuddar fram ¤ ¤
Bilbälten fram som går att ställa in i höjdled
Däckreparationssats -
Reservhjul (däckreparationssats utgår) ¤

DÖRRAR OCH RUTOR
Höger sidoskjutdörr (vänster panel och bakre sidorutor plåtade)
Vänster sidoskjutdörr med ruta ¤ ¤
Asymmetriska plåtade bakdörrar
Asymmetriska glasade bakdörrar med bakrutetorkare och värme i 
bakrutan ¤ ¤

BILSÄKERHET
Elektronisk transponderstyrd startspärr

KÖRNING 
Servostyrning
Färddator (trippmätare och total mätarställning, körd sträcka, 
förbrukat bränsle, genomsnittlig förbrukning, räckvidd med befintligt  
bränsle, medelhastighet, serviceintervaller)
Kontrollampa för ej stängd dörr
Bältespåminnare förarsidan
Farthållare/fartbegränsare ¤ ¤
Parkeringsradar, bak ¤ ¤

Essential 
Diesel

Essential 
Bensin

SIKT
Dimljus fram, spoilerljus
Bakrutetorkare ¤ ¤
Fjärrstyrt centrallås
Elmanövrerade fönsterhissar fram
Innerbelysning fram
Ratt justerbar i höjdled
Förarstolen är justerbar i höjdled
AC manuell luftkonditionering med pollenfilter ¤
Belysning i lastutrymmet

FÖRVARING
Öppen förvaring i A4-storlek på ovansidan av instrumentbrädan
Förvaringsfack i framdörrarna
Öppet förvaringsutrymme ovanför handskfacket
Plats för mugghållare på mittkonsolen fram
Stängd förvaring på förarsidan under instrumentbrädan

LJUD, MULTIMEDIA
Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, uttag för AUX+USB, Bluetooth®  
och rattreglage) ¤ ¤

MEDIA NAV: (7” pekskärm i färg, navigering, radio, uttag för AUX+USB,  
Bluetooth®, rattreglage och AHA-interface via AHA-app och 
rattreglage)

¤ ¤

: standard, ¤ : tillval, - : Ej tillgängligt.

KOMETGRÅ(2)
(1) Solidlack
(2) Metallack



Teknisk data
Dacia Dokker Van

Bensin TCe 130 1.5 Blue dCi 95

MOTOR
Typ av växellåda 6-vxl manuell 6-vxl manuell
Utsläpp Euro 6 Euro 6
Cylindervolym (cm3) 1332 1461
Cylinderdiameter x slaglängd (mm) 72,2 x 81,34 76 x 80,5
Antal cylindrar / ventiler 4 / 16 4 / 8
Max.effekt KW CEE (hk) 96 (130) 70 (95)
Varvtal för maxeffekt (varv/min) 5000 3750
Max. vridmoment CEE Nm (m.kg) 220 200
Varvtal för max. vridmoment (varv/min) 1750 1750
Insprutningstyp Direktinsprutning Direktinsprutning
Katalysator / Partikelfilter S / S S / S

VÄXELLÅDA
Antal växlar framåt 6 6
Hastighet vid 1 000 varv/min på 1:an / på 2:an / på 3:an 7,75 / 14,84 / 21,84 8,15 / 15,61 / 24,79
På 4:an / på 5:an / på 6:an 29,63 / 37,86 / 45,26 36,27 / 46,60 / 54,27

STYRNING
Servostyrning Servo (hydraulisk)
Vänddiameter mellan trottoarer / mellan väggar (m) 11,1 / 11,6
Antal rattvarv mellan ändlägen 3,3

AXLAR
Typ av framvagn / bakvagn Pseudo-McPherson med triangellänkar / Mjuk hjulaxel med programmerad korrigering och spiralfjädrar

HJUL OCH DÄCK
Standardfälgar 15”
Referensdäck fram och bak 185 / 65 R 15

BROMSSYSTEM
ABS / AFU S / S
Elektronisk bromsfördelning S
ESC O
Fram: ventilerade skivor (DV) diameter (mm) / tjocklek (mm) 280 x 24
Bak: trumma (T) / diameter (tum) T / 9

PRESTANDA
Maximal hastighet (km/h) 188 168
0–100 km/h (s) 9,3 12,5
400 m servo (s) 17,6 18,6
1 000 m servo (s) 30,9 34

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP
CO2 (blandad cykel i g/100 km) 159 135
Blandad körning (l/100 km) 7,0 5,1
Bränsletank (l) 50 50

VIKT (kg)
Olastad tjänstevikt (utan tillval) (MVODM) 1281 1237
Tjänstevikt framåt 761 804
Tjänstevikt bakåt 520 517
Max. godkänd (MMAC) 1956 1930
Bilens maxtågvikt (MTR) 3156 3130
Nyttolast (CU), upp till beroende på utrustning 750 693
Max. vikt med bromsat släp (inom ramen för MTR) 1200 1200
Maxvikt för obromsat släp 640 655



Dacia Dokker Van

MÅL (mm)
A Akselafstand 2 810
B Bilens totale længe 4 363
C Overhæng for 822
D Overhæng bag 731
E Sporvidde for 1 490
F Sporvidde bag 1 478
G Frihøjde uden / med last 186/151 
H Højde uden last, med / uden rails 1 809/1 847
H1 Læssehøjde 565

MÅL (mm)
H2 Højde varerumsåbning 1 100
L1 Bredde 1 751
L2 Bredde med sidespejle 2 004
L3 Varerumsbredde mellem hjulkasser 1 130/1 170
L4 Maks. varerumsbredde 1 372/1 413
M Maks. varerumshøjde 1 271
N1 Bredde varerumsåbning, nederst 1 189
N2 Bredde varerumsåbning, 1 m fra varerumsbund 1 082
P Maks. læssebredde via skydedør 703

MÅL (mm)
R Maks. læssehøjde via skydedør 1 046
Y1 Maks. varerumslængde i gulvhøjde 1 856/1 901
Y2 Maks. varerumslængde i gulvhøjde m. Easy Seat 3 110

Vægt (kg)
Nyttelast (Access / Essential)* 600/750
* Den angivne nyttelast er på minimum udstyrsniveau

Mått



Dacia Dokker Van

Kör, res & njut  
 i sann Dacia anda!

Hos Dacia erbjuder vi kvalitetsbilar till absolut bästa pris. Här hittar 
du stilsäkra och trendiga modeller, men utan en massa onödigt lull-
lull. Självklart utrustade med tillförlitliga och välbeprövade tekniska 
lösningar, alltid till ett fullkomligt oslagbart pris. På knappt tio år har 
vi skakat om och förändrat bilmarknaden i grunden. Otroligt? Inte 
egentligen. Vår hemlighet? En perfekt blandning av enkelhet, insyn och 
generositet. Hos Dacia är allt klart och tydligt hela vägen från valet av 
modell, till pris, ägande och underhåll. Du som väljer att köra Dacia kan 
lita på att du gör ett bra val. Ett val att känna sig nöjd med eftersom det 

betyder att du har valt kvalitet, driftsäkerhet, snygg design och utmärkt 
komfort. Allt till ett riktigt schysst pris. Att välja Dacia innebär också 
möjligheten att kunna köpa en helt ny bil, med all teknik du behöver och 
all utrustning du gillar. 
Och sist men inte minst innebär valet av Dacia att du slipper lägga 
varenda krona på din bil. Så att du och familjen kan unna er en lite 
längre semester nästa år, dottern kan få den där gitarren hon alltid har 
drömt om eller att du får chansen att spara en slant, helt enkelt.  
Med Dacia kommer du vart du vill och gör vad du vill.



Stort lastutrymme 
till ett lågt pris, 
drömmen för alla 
småföretagare!

Dacia Dokker Van





www.dacia.se

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuellt vid trycktillfället. Detta dokument har skapats 
med utgångspunkt från förstudier och prototyper. Som en del av sin löpande produktutveckling förbehåller sig DACIA rätten att när som helst ändra 
i specifikationer för fordon och tillbehör som beskrivs och visas. Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-åteförsäljare. 
Beroende på marknad kan vissa versioner skilja sig åt och viss utrustning inte finnas tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta 
närmaste DACIA-återförsäljare för senaste information. Av trycktekniska skäl kan färger på lack och klädslar som visas i detta dokument skilja sig något 
från verkliga förhållanden. Alla rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt medgivande från DACIA i något som helst format 
reproducera denna publikation eller delar därav.

FOTO : © RENAULT MARKETING 3D - COMMERCE, © RENAULT DESIGN - Y. BROSSARD, O. BANNET, P. CURTET, X. QUEREL, W. CROZES - JUNI 2020
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