Dacia

Dacia Duster

VEĎ PRÁVE. Ako prví sme si uvedomili, že aj lacné auto by mohlo byť atraktívne, bezpečné a kvalitné. Spoľahlivosť a robustnosť našich modelov je dnes
už všeobecne uznávaná. Doteraz vyrobené vozidlá z modelového radu Dacia prekvapili svojím dizajnom a odlišnosťou. Navyše, našim modelom nikdy
nechýba priestor a veľkoryso privítajú svojich cestujúcich a ich batožinu. Tento úspech je založený na jednoduchom fakte: môžeme milovať autá aj bez
toho, aby bolo potrebné venovať im celý rodinný rozpočet.
Dacia, ZNAČKA SKUPINY RENAULT, sa opiera o technické riešenia, ktoré sú dôkazom jej výkonnosti a spoľahlivosti. Ponúka záruku 3 roky alebo
100 000 km* s priaznivými prevádzkovými nákladmi. Dôkazom nášho vzťahu k životnému prostrediu je vyvinutie označenia Dacia eco2. Vozidlá modelového radu Dacia sa vyrábajú v továrňach certifikovaných normou ISO 14 001 a ponúkajú motory dCi, ktorých produkcia emisií je nižšia ako 140 g CO2/km
(menej ako 150 g CO2/km vo verziách 4x4). To je jedno z našich ďalších presvedčení: rešpektovanie životného prostredia by nemalo byť otázkou ceny!

Venovali sme všetku pozornosť tomu, aby obsah tohto katalógu bol v čase jeho zadania do tlače presný a aktuálny. Tento dokument bol vytvorený na základe nultej série alebo prototypov.
Ako súčasť svojej politiky neustáleho zlepšovania svojich produktov si Dacia vyhradzuje právo kedykoľvek meniť špecifikácie opisovaných a predstavovaných vozidiel a príslušenstiev. Tieto zmeny budú oznámené zmluvným partnerom Dacia v čo najkratšom čase. Podľa krajiny určenia sa verzie môžu líšiť a niektorá výbava nemusí byť k dispozícii (základná, doplnková alebo príslušenstvo).
Obráťte sa, prosím, na zmluvného partnera, ktorý vám poskytne aktuálne informácie. Vzhľadom na použitú technológiu tlače sa farby v tomto dokumente môžu mierne odlišovať od skutočných farieb
karosérie alebo materiálov vnútorných povrchov. Všetky práva sú vyhradené. Rozmnožovanie v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami tejto publikácie alebo jej časti je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Renault Slovensko spol. s r.o. zakázané.
* Podľa toho, ktorá z podmienok bude splnená ako prvá

www.dacia.sk

Grafické spracovanie Typo Trilabit, s.r.o. – realizácia Renault Slovensko, spol. s r. o. – Vytlačené na Slovensku – Marec 2012

Auto 4x4 za takú cenu,
žartujete?

*

Neodolateľne dostupná

(Veľmi) veľké

priestory
(veľmi)

nízka cena
S modelom Dacia Duster sú všetky veľké priestory vaše.
Dacia Duster 4x4 s priestrannou kabínou ponúka svoju odolnosť a prepravné
kapacity na splnenie vašich snov uniknúť. Priestranný a flexibilný interiér ponúka
maximálny komfort a umožňuje odviezť celú vašu výbavu na voľný čas.
Vďaka zvýšenej polohe pri jazde si môžete cestovanie vychutnať v úplnom pokoji.
Dacia Duster je v ponuke za neuveriteľnú cenu a vďaka úsporným motorom
a nízkym emisiám CO2 rešpektuje životné prostredie.
Dacia Duster. Čo ak ponúkne viac a vy miniete menej?

Úplne

jednoduchý

dizajn

Štýl

skutočného

off-roadu
Široké blatníky a veľký vzrast odhaľujú jeho osobnosť:

Dacia Duster je skutočný off-road! Jeho mohutný dizajn vyjadruje
nefalšovaného robustného dobrodruha a ochrancu. Dacia Duster
svojím elegantným štýlom, chrómovanou maskou a prednými
svetlometmi s dvojitou optikou patrí aj do mesta. Tento unikátny
vzhľad môže byť ešte zvýraznený doplnkovou výbavou
„pack look“ (16‘‘ hliníkové disky, strešné nosiče, zrkadlá a ochranný
kryt podvozku vpredu/vzadu vo farbe matného chrómu,
chrómovaný prah dverí, tónované zadné sklá) alebo si vyberiete
z množstva ďalšieho príslušenstva (ochrana dverí, ochrana
podbehov kolies alebo okrasné kovové rámy).
S modelom Dacia Duster sa radosť prenáša cez štýl.

Je toľko

neprebádaných

území

Zoči voči
akémukoľvek

terénu

Dacia Duster sa nebojí žiadneho terénu. Dostatočnou svetlou
výškou a veľkými nájazdovými a prejazdovými uhlami
má skutočné schopnosti vozidla 4x4. Jeho konštrukcia mu
umožňuje prirodzene sa vyrovnať so všetkými podmienkami
na cestách. Dacia Duster je svojou veľkosťou kompaktné
a ľahké vozidlo, čo mu zaručuje značnú obratnosť a prispieva
k jeho výkonom terénneho vozidla. Výkonom tiež pomáha
nová 6-stupňová manuálna prevodovka* s krátkym 1.
prevodovým stupňom (5,79 km/h pri 1 000 ot./min).
Jej vlastnosti oceníte pri pohybe na nerovnom teréne, rozjazde
do svahu či prudkom klesaní alebo plnom zaťažení vozidla.
Dacia Duster sa svojím intuitívnym ovládaním 4x4 s ľahkosťou
prispôsobí akýmkoľvek jazdným situáciám.
A úplne bezpečne!
* K dispozícii vo verzii 4x4.

Režim 2WD:
- Princíp činnosti: rozdeľovanie krútiaceho momentu
motora na dve kolesá vpredu.
- Podmienky používania: povrchy s dobrou priľnavosťou
a diaľnice.
- Výhoda: optimálna spotreba paliva.

Režim Auto:
- Princíp činnosti: automatické rozdeľovanie krútiaceho
momentu motora na štyri kolesá v závislosti od podmienok priľnavosti.
- Podmienky používania: všetky typy ciest pri akýchkoľvek
podmienkach priľnavosti a osobitne na klzkom povrchu
(dážď, sneh, blato).
- Výhoda: najlepší kompromis medzi stabilitou na ceste
a manévrovateľnosťou pri akýchkoľvek podmienkach
priľnavosti, teda maximálne bezpečne.

Režim Lock:
- Princíp činnosti: konštantné rozdeľovanie krútiaceho
momentu na štyri kolesá. Funkcia motora a brzdového
systému prispôsobená na prevádzku 4x4.
- Podmienky používania: ťažký terén a nespevnené cesty
(nerovný povrch, blato, hlina, piesok) pri nízkej rýchlosti
(<80 km/h).
- Výhoda: prejazdnosť akýmkoľvek terénom na najvyššej úrovni

Zmysel pre

podstatu

Komfort

pre každého
"

Dacia Duster má veľký a pohodlný interiér.
Praktický a funkčný interiér pojme 5 cestujúcich a ponúka
im až 475 l batožinový priestor (v závislosti od verzie),
na ľahkú prepravu celej batožiny a výbavy na voľný čas.
Po sklopení zadnej lavice získate objem 1 636 litrov.
Po sklopení operadla na sedadle pre spolujazdca môžete
v kabíne prepravovať predmety dlhé až 2,65 m.
Pretože vodiči a ich rodinní príslušníci majú rôzne
požiadavky, Dacia Duster ponúka viacero dôležitých prvkov
výbavy. A každý má možnosť prispôsobiť si svoj Duster!
Na splnenie všetkých vašich požiadaviek sú v ponuke
rôzne súpravy a voliteľné doplnky: klimatizácia, rádio
CD MP3, USB a Bluetooth, „pack modularita“ (zahŕňa napr.
zadné sedadlo sklápateľné v pomere 1/3–2/3), elektrické
otváranie zadných okien, „pack koža“ (čalúnenie koža/
koženka, volant a hlavica radiacej páky v koži)…
Je to jednoduché: Dacia Duster je riešením
akýchkoľvek želaní.

Otvárajú sa vám

nové možnosti
Časy sa zmenili. Šoférovať 4x4 je už dlho výsadou a s Daciou Duster sa toto potešenie stáva dostupným.
Dacia Duster je v ponuke za neuveriteľnú cenu a vďaka optimalizovanému programu údržby a úsporným,
spoľahlivým motorom šetrným k životnému prostrediu, dosahuje aj nízke prevádzkové náklady.
Motory dCi poskytujú dlhý dojazd na jednu nádrž, pričom sa vyznačujú nízkymi emisiami CO2
(pod 140 g/km vo verziách 4x2 a pod 150 g/km vo verziách 4x4). Skutočný zmysel pre úspornosť!
Dacia, značka skupiny Renault, využíva odborné znalosti získané v oblasti bezpečnosti. Dacia
Duster je štandardne vybavená systémom ABS a asistentom pri brzdení v kritickej situácii,
čelnými airbagmi pre vodiča a spolujazdca a bočnými airbagmi na ochranu hlavy a hrudníka.
Osvedčená robustnosť modelu Dacia Duster je v záujme bezpečnosti a odolnosti.
S modelom Dacia Duster sa vždy cítite bezpečne.

Verzia

Verzia

Access

Arctica Music
= COOL +
•E
 lektricky ovládané a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá
•P
 alubný počítač
• Radio CD / MP3 s USB
•P
 ack Modularita (operadlo
zadného sedadla 1/3–2/3,

VERZIA ACCESs
OKREM INÉHO PONÚKA:
• Posilňovač riadenia
• Airbag pre vodiča
• Airbag pre spolujazdca

•1
 6“ kolesá
•S
 ystém ABS s posilňovačom
brzdenia
•S
 ystém Isofix
• Rezervné koleso

výškovo nastaviteľný volant,
sedadlo vodiča a bezpečnostné
pásy vpredu)
•S
 vetlomety do hmly
• a ďalšie...

PONUKA MOTOROV:
• v erzia 4x2
1.5 dCi 80 kW / 108 k FAP
so šesťstupňovou prevodovkou
• v erzia 4x4
1.6 16V 77 kW / 105 k
1.5 dCi 81 kW / 110 k FAP
obidva so šesťstupňovou
prevodovkou

PONUKA MOTOROV:
• verzia 4x2:
1.6 16V 77 kW / 105 k
s päťstupňovou prevodovkou

VZHĽAD INTERIÉRU: hnedá Shiny
VZHĽAD INTERIÉRU: čierna Carbone

Limitovaná séria

Limitovaná séria

Cool

Stepway
= arctica music +

= ACCESS + klimatizácia
• Elektrické ovládanie predných
okien
• Centrálne zamykanie
s diaľkovým ovládaním

Pack Look:
• 16“ kolesá z ľahkej zliatiny
•m
 atné chrómované strešné lišty,
vonkajšie spätné zrkadlá, predný
a zadný kryt podvozku a chrániče
prahov dverí
• stmavené zadné okná

PONUKA MOTOROV:
•B
 očné airbagy na ochranu
hlavy a hrudníka
•S
 trešné lišty a ďalšie...

• verzia 4x2:
1.6 16V 77 kW / 105 k
1.5 dCi 66 kW / 90 k FAP
obidva s päťstupňovou
prevodovkou
• verzia 4x4:
1.6 16V 77 kW / 105 k
1.5 dCi 66 kW / 90 k FAP
obidva so šesťstupňovou
prevodovkou

Off-road plasty
„Stepway“:
• bočné lišty na dverách
• kryty blatníkov

Ponuka motorov:
• verzia 4x2:
1.6 16V 77 kW / 105 k
1.5 dCi 80 kW / 108 k FAP
so šesťstupňovou prevodovkou
pri dieselovom motore
a päťstupňovou pri benzínovom
• v erzia 4x4:
1.6 16V 77 kW / 105 k
1.5 dCi 81 kW / 110 k FAP
obidva so šesťstupňovou
prevodovkou

VZHĽAD INTERIÉRU: hnedá Shiny
VZHĽAD INTERIÉRU: sivá Etoile

Farby karosérie

Verzia

Exception

HNeDÁ CAJOU (TE CNA)

SIVÁ BASALTE (TE KNM)

SIVÁ PLATINE (TE D69)

ČIERNA NACRÉ (NV 676)

Biela GLACIER (OV 369)

MODRÁ NAVY (OV D42)
OV: Štandardné farby
TE/NV: Metalické farby

= ARCTICa music +

Rozmery
Pack Look
• 16“ disky z ľahkej zliatiny
• strešné lišty, vonkajšie spätné zrkadlá, kryt
podvozku vpredu aj vzadu vo farbe matného
chrómu
• zatmavené zadné okná
PACK KOŽA
• kožený volant
• kožená hlavica radiacej páky
• čalúnenie koža/koženka
rádio s ovládaním pod volantom

PONUKA MOTOROV:
• verzia 4x4
1.6 16V 77 kW / 105 k
1.5 dCi 81 kW / 110 k FAP
obidva so šesťstupňovou prevodovkou

VZHĽAD INTERIÉRU: Pack koža

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
(dm3 norma ISO 3832)
Po kryt batožinového priestoru
so súpravou na opravu/rezervným kolesom
Sklopená zadná lavica
so súpravou na opravu/rezervné koleso
ROZMERY (mm)
A Rázvor
B Celková dĺžka
C Predný previs
D Zadný previs
E Rozchod predných kolies
F Rozchod zadných kolies
G Šírka bez/s vonkajšími spätnými zrkadlami
H Výška nezaťaženého vozidla/so strešnými tyčami

4x2

4x4

475/475

443/408

1 636/1 636

1 604/1 570
2 673
4 315
822
820
1 560
1 567
1 822/2 000
1 625/1 695

K Svetlá výška nezaťaženého vozidla 4x2/4x4
L Priestor pre kolená na zadných sedadlách
M Šírka v úrovni lakťov vpredu
M1 Šírka v úrovni lakťov vzadu
N Šírka v úrovni ramien vpredu
N1 Šírka v úrovni ramien vzadu
P1 Vzdialenosť strechy od sedáka na miestach vpredu
P2 Vzdialenosť strechy od sedáka na miestach vzadu
Y2 Vnútorná šírka medzi podbehmi kolesa
Z1 Užitočná dĺžka za zadnými sedadlami
Z2 Užitočná dĺžka za prednými sedadlami
UHLY
1 Nájazdový uhol vpredu
2 Uhol prejazdu
3 Nájazdový uhol vzadu

205/210
183
1 411
1 438
1 387
1 400
907
895
1 002
992
1 760
30°
23°
36°

Príslušenstvo

1. Spodný SUV rám
Vodorovná lišta s priemerom 60 mm zvýrazňuje mohutný
distingovaný charakter vašej Dacie Duster. Je prirodzeným
doplnkom postranného ochranného rámu.
2. Postranný rám PRAHU
Tieto postranné chrómované tyče s priemerom 60 mm
chránia prahy dverí, ktoré ladia s líniou a mohutnej karosérii
Dacie Duster dávajú nespornú eleganciu. Sú kompatibilné
s lapačmi nečistôt vpredu.
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3. Chrómovaná koncovka výfuku
Podčiarkuje dynamický a športový charakter Dacie Duster.
4. Prah batožinového priestoru
Chránič, je elegantnou výbavou Dacie Duster vhodnou
tak do mesta, ako aj na vidiek.
5. Čierna stredová lakťová opierka vpredu
Stredová lakťová opierka vpredu poskytuje počas
cesty pohodlie vodičovi a cestujúci majú k dispozícii
ďalší diskrétny odkladací priestor (existuje tiež
v svetlosivej farbe).
6. Zimné gumené koberce
Vytvorené pre náročné prevádzkové podmienky, chránia
interiér od znečistenia. Ich tvar zabezpečuje zachytávanie
vody a štrku.
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7. Gumené koberce Novestra
Vhodné na náročnú prevádzku, 4 kusy gumených kobercov
účinne chránia interiér pred snehom a blatom.
8. Textilné koberce Monitor
Na mieru šité 4 koberce z polypropylénu so slučkami
a tepelne pripevnenou lamelou chránia podlahu vášho
vozidla proti opotrebovaniu a vlhkosti.
Sú 100% kompatibilné s pôvodnou výbavou.
9. Textilné koberce Madrigal
Na mieru šité 4 koberce s velúrovým ukončením vkusne
chránia podlahu proti opotrebovaniu a vlhkosti. Sú 100%
kompatibilné s pôvodnou výbavou. V čiernej farbe.

2

3

5

10

10. Vanička v batožinovom priestore
Dokonale kopíruje rozmer batožinového priestoru
Dacie Duster (verzie 4x2). Je vodotesná a odolná,
chráni batožinový priestor a umožňuje prepravu
akýchkoľvek predmetov, najmä špinavých. Je ľahko
vyberateľná, aby ste ju mohli opláchnuť prúdom vody.

Ľavá strana
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Rozšírené blatníky, lapače nečistôt vpredu
a vzadu, bočná ochrana širokých dverí.
Táto zostava zaručuje ochranu predných a zadných
podbehov proti odletujúcim kamienkom a oderom, chráni
spodnú časť dverí a nástupné prahy, zmierňuje následky
odletovania rôzneho materiálu.
Rovnako zvýrazňuje mohutný zjav vozidla, jeho stabilitu
a viacúčelovosť. Dokonale ladí s odhodlaným rozložitým
dizajnom blatníkov Dacie Duster.
12. Priečne strešné tyče
Priečne strešné tyče na pozdĺžnych tyčiach umožňujú
prepravu 80 kg batožiny navyše alebo nainštalovať ďalšie
príslušenstvo na voľný čas (nosič na bicykel, nosič na lyže,
strešný box…).
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13. Sieťka do batožinového priestoru
Táto sieťka ponúka ďalšie odkladacie priestory
v batožinovom priestore a vďaka 3 oddeleniam je vhodná
na prepravu drobných predmetov.
14. Strešný box
Ponuku príslušenstva dopĺňa strešný box , ktorý zväčšuje
kapacitu už aj tak veľkorysých odkladacích priestorov
Dacie Duster pri dodržaní bezpečnosti a estetických kritérií.
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15. Sieťka na dne batožinového priestoru
Umožňuje dobre upevniť predmety na podlahe
batožinového priestoru, zabraňujúc ich pohybu počas
prepravy. Upevňuje sa na pôvodné úchyty vo vozidle.
16. Štandardné ťažné zariadenie
Skonštruované na permanentné používanie.
17. Poťahy na predné sedadlá « ÉLÉGANCE »
Chránia a prispôsobia sa tvaru sedadiel Dacie Duster.
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Spoľahlivosť

Nm

kW

na najvyššej úrovni
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Motory
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6000 ot/min

kW

1.6 16V 77 kW / 105 k
Môžete sa tešiť na svižné rozjazdy a zrýchlenie
spolu s jazdným komfortom a nízkou spotrebou
paliva. Dodáva sa s päťstupňovou (verzia 4x2)
aj so šesťstupňovou prevodovkou (verzia 4x4).
Motor spĺňa emisnú normu EURO5.

90

Nm

1.5 dCi 66 kW / 90 k FAP

70

240
210

1.5 dCi 80 kW / 108 k FAP
1.5 dCi 81 kW / 110 k FAP
Tento motor s krútiacim momentom 240 Nm
dostupným už v nízkych otáčkach zaručuje
vozidlu výbornú reaktivitu na ceste i v teréne.
Motor spĺňa emisnú normu EURO5 a disponuje
filtrom pevných častíc.
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Výkon
Krútiaci moment

Dacia Duster zodpovedá 3 nasledujúcim kritériám: produkcia emisií CO2 je nižšia ako 140 g/km; je vyrobená v továrni
certifikovanej ISO 14001 s minimálnym dosahom na životné prostredie; obsahuje viac ako 5 % recyklovaných plastov.
predstavuje záväzok značky na celý životný cyklus vozidla.
Model Dacia Duster je štandardne vybavený
systémom ABS a brzdovým asistentom AFU,
ktoré vozidlu zaručujú optimálnu stabilitu
a skracujú jeho brzdnú dráhu.

Stabilizačný systém ESP so systémom proti
prekĺzavaniu ASR a kontrolou nedotáčavosti
CSV zaručujú stabilitu vozidla pri zhoršených
jazdných podmienkach.

