Dacia Duster

Giv din
eventyrlyst
frit løb

Dacia Duster

Perfekt
til alle terræntyper
Dacia Duster er i sit rette element overalt. Den stikker ud med sit
moderne, robuste design og den iøjnefaldende farve Orange Atacama.
Den markante kølergrill, lyssignaturen og det attraktive design
tiltrækker sig opmærksomhed. Fra tagrails til fælge på 16 eller
17 tommer*, hvert enkelt element viser, at bilen er skabt til eventyr.
Sidebeskyttelserne og de beskyttende afdækninger for og bag er
afslørende: ingen vej eller bane kan modstå den!
* Afhængigt af version.

Dacia Duster

BILENS POSITION
UNDER OFF-ROAD KØRSEL

Alle veje åbner
sig for Duster
Kør opad, kør hen over, kør nedad. Dacia Duster fører dig, hvorhen du vil.
Forhøjet frihøjde, robust chassis, 4x4-funktion. Udnyt de fantastiske
off-road egenskaber. Din SUV er beroligende og vedholdende og inviterer
dig ud på tusindvis af ekspeditioner. Forlad trygt den slagne vej.

Dacia Duster

K

4 KAMERAER, DER ASSISTERER DIG,
NÅR DU KØRER ON-ROAD OG OFF-ROAD

Det rigtige udstyr til turen
Uanset om det er på afmærket vej eller i ukendt terræn, har Dacia altid
det rigtige svar: Hill Start Assistenten gør det muligt at tæmme de
stejleste skråninger, og med Hill Descent Assistenten (kun 4x4) har man
styr på farten. Og da det indimellem kan være svært at have et øje på
hver en finger, registrerer Multi View kameraet huller, sten eller små
forhindringer, så du kommer lettere frem.

HILL START ASSISTENT

HILL DESCENT ASSISTENT

MULTI VIEW KAMERA

Dacia Duster

I byen er den også
på hjemmebane

Dacia Duster

Komfort
på højt niveau
I byen er der intet, der stopper Dacia Duster : Den elektriske servostyring
gør kørslen nemmere, advarsel for blind vinkel øger sikkerheden, og Multi
View kameraet gør det enklere at parkere.
I bilens kabine fungerer lygtetænding og klimaanlæg automatisk, og
multimediesystemet Media Nav Evolution er parat til at betjene dig.
Den indvendige komfort står ikke tilbage: justerbare sæder, indtræk
med raffineret finish, nøglefrit kort...
Alt er gennemtænkt!

Dacia Duster

Bagagerum til dine idéer
Dacia Duster tilpasser sig din eventyrlyst. Den omfattende

lastkapacitet og de talrige opbevaringsrum i dørene, bag forsædernes

modulopbygning gør det muligt at indrette kabinen efter ønske og tage

ryglæn, under passagersædet* eller instrumentbordet giver mulighed

alt det nødvendige med til en oplevelsesrig weekendudflugt eller en

for de mest uventede ekspeditioner.

shoppingtur. Det nedfældelige splitbagsæde (1/3-2/3*), bagagerummets

*Afhængigt af version.
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Streetway
Streetway Udstyr
--12 V-stik i midterkonsol foran, og bag
--6 airbags (front, side, gardin)
--ABS med nødbremseassistent (EBA) og
elektronisk bremsekraftforstærker (EBV)
--Automatisk lygtetænding
--Dæktryksmåler
--Eco-funktion, Stop & Start og
gearskifteindikator
--Elektronisk servostyring
--El-ruder for og bag
--ESC (Elektronisk stabilitetskontrol) og Hill
Start Assistent
--Fartbegrænser og Cruise control
--Fjernbetjent centrallås
--ISOFIX-beslag, yderpladser bag
--Kørecomputer med 10 funktioner og
udendørs temperaturmåler
--Lyssignatur (LED)
--El-sidespejle med varme
--Nakkestøtter på alle sæder
--Nedfældeligt bagsæde, 2. række, (1/3-2/3)
--Pyrotekniske sikkerhedsseler for og bag
--Udvendige dørhåndtag i karrosserifarve
--16” stålfælge ”FIDJI”
--Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3,
AUX+USB-stik, Bluetooth® og ratbetjening)
--Højdejusterbare sikkerhedsseler for
--Højdejusterbart førersæde
--Justerbar rat
--Sorte Langsgående tagrails + Sorte sidespejle
--Varme i forsæder
--2 læsespots foran (fører og passager) og
Loftlys bag
--El-ruder for med antiklemsikring i førersiden
--Manuel aircondition
--Stofindtræk ”Streeetway” med
opbevaringslommer på bagsiden af
forsæderne
--Tågeforlygter, spoilerlys
--Udstødningsrør i krom

Standardfælge

Aluminiumsfælge 16” ”CYCLADE” (ekstraudstyr)

Ekstraudstyr
--Metallak
--Parkeringssensor bag
--City Pack (Parkeringssensor bag med
bakkamera+ Media Nav EVOLUTION*)
--Design pack (16" aluminiumsfælge
"Cyclade", sidespejle i krom, tagrails,
kofangerbeskyttelse i mat kromlakering,
tonede ruder bag
--Reservehjul
*inkl. kort over Skandinavien samt DAB+ radio m. MP3,
USB, Bluetooth® og AUX, Apple CarPlay™

Dacia Duster

Prestige
STANDARDUDSTYR
STREETWAY + PRESTIGE

--17” Aluminiumsfælge ”MALDIVE”, sort og
grå metal
--Advarsel ved blinde vinkler
--Design-pakke: sidespejle i krom, tagrails med
Duster logo og kofangerbeskyttelse for/bag
i krom. Mørktonede ruder på bagsæderuder,
bagerste sideruder og bagrude
--Førersæde med justering af lændestøtte
--Midterarmlæn foran
--Multimedie navigationssystem
Media Nav Evolution: 7” touchscreen,
navigation, radio m. DAB+, AUX, USB,
Bluetooth®,,kompatibel med Apple CarPlay ®
og forberedt til Android Auto™, ratbetjening.
4x4 monitor (vinkler/kompas) kun ved 4x4
--Opbevaring under passagersædet
--Parkeringssensor bag og bakkamera
--Rat og gearknop i ”Soft-Feel” kunstlæder
--Specifikt indtræk ”Prestige” med Duster
broderi (forsæder)
--Hill Descent Control (kun til 4x4)"
Ekstraudstyr
--Metallak
--Automatisk klimaanlæg
--Premium Pack (Nøglekort med håndfri
funktion+Multi-view kamera)
--Reservehjul
* Okselæder

Dacia Duster

Lak

beige dune (HNP)*

Fælge

SORT NACRÉ (676)*

orange atacama (EPY)*

16”stålfælge «FIDJI»

HVID GLACIER (369) (ALMINDELIG) GRÅ COMÈTE (KNA)*

Blå Iron (RQH)

16” Aluminiumsfælge
«CYCLADE»
brun vison (CNM)*

* Ekstraudstyr afhængigt af version

GRÅ Highland (KQA)*

Rød Fusion (NPI)

17” Aluminiumsfælge
«MALDIVE»
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Tilbehør
DESIGN og beskyttelse
1. KÆNGURUGITTER: Beskyt din bils forkofanger,
og fremhæv samtidig dens muskuløse design
2. SIDEPANELERNE: Forlad den slagne vej, og
fremhæv offroad-stilen. Er praktiske og giver nem
adgang til både kabinen og taget.
3. STYLINGRØR: Giv din Duster et mere dynamisk
look med bøjler i kromstil foran, bagpå og på siden.
4-5. SPORTPAKKE: Booster perfekt din Dusters
dynamiske look og gør den endnu mere sporty.
Pakken omfatter en pynteliste til motorhjelmen,
spejlkapper og en tagspoiler.
1.

2.

3.

4.

6.

5.

6. SKÆRMFORØGERE OG DØRBESKYTTELSELISTER: Beskyt din Duster mod
hverdagens småskader og stød.
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Tilbehør
Komfort og beskyttelse
8. INDSTIGNINGSLISTER LED: Beskytter med stil
bilens nederste dørkant. Det hvide lys, der tænder,
når dørene åbnes, fremhæver din Dusters moderne
præg.
9. TEKSTILMÅTTER COMFORT: De er nemme at
vedligeholde og beskytter din bils interiør i et
område med kraftigt slid.
10. ARMLÆN PREMIUM: Midterarmlænet foran gør
turen endnu mere komfortabel, samtidig med at det
indeholder et ekstra opbevaringsrum på 1 liter.
8.

9.

10.

11. BAGAGERUMSMÅTTE OG
KOFANGERBESKYTTELSE: Gør det nemt at
transportere diverse produkter, ikke mindst
snavsede genstande. Den beskytter effektivt den
oprindelige bundbeklædning og tilpasser sig perfekt
til formen på din bils bagagerum. Beklæd og beskyt
den bageste kofanger med et praktisk, skræddersyet
tilbehør.
12. EASYFLEX BAGAGERUMSMÅTTE: Skridsikker og
vandtæt og helt uundværlig, når din bils bagagerum
skal beskyttes ved transport af store og snavsede
genstande! Den tilpasser sig bagsædernes position
og dækker hele lastområdet.

11.

12.
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Transport og sikkerhed
13. CYKELHOLDER TIL ANHÆNGERTRÆKKET:
Uanset om du er alene, eller I er to i bilen, kan du
hurtigt, enkelt og sikkert tage dine cykler med
overalt! Kan foldes og vippes, så der altid er adgang
til bagagerummet.
14. AFTAGELIG ANHÆNGERTRÆK: Dette
anhængertræk er helt uundværligt til at bugsere
og transportere dit materiel på en sikker måde, og
med trækkrogen, der kan afmonteres uden værktøj,
ændres din bils udseende ikke.
15. LASTHOLDER: Ideelle til at transportere en
cykelholder, skiholder eller tagboks for at øge bilens
lastkapacitet.
16. TAGBOKS: Øg din bils lastvolumen, og kør uden
at gå på kompromis!

13.

17. PARKERINGSSENSOR FOR OG BAG: For at gøre
det lettere at parkere advarer parkeringssensoren
dig mod forhindringer ved hjælp af fire integrerede
sensorer foran på bilen. Det sker ved en række
biplyde, der afgives med kortere og kortere
mellemrum, når du nærmer dig forhindringer.

14.

15-16.

17.

18.

18. FRONTKAMERA 180° : Uundværlig til let, sikker
og præcis manøvrering. Dette system giver dig et
komplet udsyn foran din bil ved direkte visning på
navigationsskærmen.
19. BAKKAMERA: Gør dine manøvrer nemme og
bekvemme! Når bilen er sat i bakgear, vises området
bag din bil direkte på navigationsskærmen.

19.
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Standard- og ekstraudstyr
Streetway

Prestige

UDVENDIGT

Lyssignatur med LED
Automatisk tænding af kørelys
Kølergrill med kromlister
Kofangere for/bag
Kofangerbeskyttelse, krom
Udvendige dørgreb
Sorte sidespejle
Forkromede sidespejle
Langsgående tagrails. Sorte med Duster-indskription
Forkromede langsgående tagrails med Duster-indskription
Tonede ruder (bagruder, sideruder, bagklap)
Forkromet udstødningsrørhale
16” stålfælge "Fidji"
16” aluminiumsfælge "Cyclade"
17” aluminiumsfælge "Maldives"
Metallak

•

•

•

•

•

•

Karrosserifarve
¤ Design-pakke
Karrosserifarve

Karrosserifarve

•
¤

Design-pakke
•

¤
¤

¤

Design-pakke
Design-pakke

•

Karrosserifarve
•
•
•

•

•

•

-

Design-pakke

-

-

•

¤

¤

SÆDER OG INDVENDIG BEKLÆDNING
Luftdyseindfatninger
Indvendige dørgreb
Dørgreb til fordøre
Nedfældeligt ryglæn til splitbagsæde (1/3-2/3)
Rat og gearknop i "Soft-feel" kunstlæder
Specifikt indtræk Comfort
Specifikt indtræk Prestige

Satinkrom
Satinkrom
Sort med kromdetaljer

Satinkrom
Satinkrom
Sort med kromdetaljer

•

•

-

•

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

¤

¤

•

•

•

•

KØRSEL OG KONTROLINSTRUMENTER
Elektrisk servostyring
Kørecomputer med 11 funktioner (LCD-skærm): kilometertæller,
triptæller, brændstofforbrug, gennemsnitligt forbrug, anslået rækkevidde,
gennemsnitshastighed, intervaller for eftersyn/olieskift, gearskifteindikator,
udetemperatur, ur og brændstofmåler
Visuel og akustisk selealarm på forsæderne
Eco-funktion [Euro 6], Stop & Start og gearskifteindikator
Hill Descent Control, HDC (kun ved 4x4)

Prestige

Fartbegrænser og cruise control
Parkeringssensor bag
City + Pack (Parkeringssensor bag og bakkamera)
Multi View Kamera

•

•

¤

•

-

¤

-

¤

•

•

•

•

•

•

UDSYN
Tågeforlygter
El-sidespejle med varme

KOMFORT
Manuel aircondition
Automatisk klimaanlæg
Fjernbetjent centrallås
Håndfrit nøglekort
El-betjente ruder foran
El-ruder bag
Højde- og dybdejusterbart rat
Højdejusterbart førersæde
Højdejusterbart førersæde med justerbar lændestøtte og armlæn
2 læsespots foran (førerside med 20 sekunders timing og passagerside)
1 læsespot til bagsædepassagerer
12 V-stik for og bag
Handskerumslys
Bagagerumslys
Varme i forsæder

-

¤

•

•

-

¤

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

•

¤

•

AUDIO

AKTIV OG PASSIV SIKKERHED
ABS + nødbremseassistent (EBA)
ESC (elektronisk stabilitetskontrol)(1) med Hill Start Assistent
Frontairbag i førersiden
Frontairbag i passagersiden med mulighed for deaktivering
Side- og gardinairbags
Sikkerhedsseler for og bag med pyrotekniske selestrammere
Dæktryksmåler
Tredje 3-punktssele bag (seleopruller)
Advarsel ved blinde vinkler
Reservehjul + donkraft(2)
Dækreparationssæt
ISOFIX-beslag til barnesæde på yderpladser bag

Streetway

KØRSEL OG KONTROLINSTRUMENTER (FORTSAT)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, AUX+USB-stik, Bluetooth®,
og ratbetjening)
Multimedie navigationssystem MEDIA NAV EVOLUTION inkl. kort over
Skandinavien, 7” touchscreen, radio m. DAB+, håndfri Bluetooth® telefoni,
USB, MP3, AUX og Jack-stik, 4x4 monitor (vinkler/kompas) kun ved 4x4(3)(4)

PAKKER
City Pack: Parkeringssensor bag + bakkamera og MediaNav navigation
Evolution inkl. kort over Skandinavien samt DAB+ radio m. MP3, USB,
Bluetooth® og AUX + AHA-interface via AHA-app+ Apple CarPlay™
Design-pakke: Alufælge 16” "CYCLADE", sidespejle i krom, tagrails med Duster
logo, kofangerbeskyttelse for/bag. Mørktonede ruder på bagsæderuder,
bagerste sideruder og bagrude
Komfort-pakke: Midterarmlæn foran, førersæde med justering af lændestøtte
og ekstra opbevaring under passagersædet
Premium Pack (Nøglekort med håndfri funktion+Multi-view kamera)

¤

•

(17” aluminiumsfælge
Maldive)

-

•

-

¤

(1) Kan kun frakobles på 4x4-versioner. (2) Ekstraudstyret "reservehjul + donkraft" erstatter "dækreparationssættet". (3) Kompatibel med Android Auto™ and
Apple CarPlay™. (4) Ekstraudstyret "MEDIA NAV EVOLUTION" erstatter udstyret "Dacia Plug & Radio".
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TEKNISKE DATA
TCe 100

Blue dCi 115

Blue dCi 115 4WD

TCe 130

Benzin
74 (100hk) ved 5000 o/min
160 N.m ved 2750 o/min
Multipoint sekventiel
999
3 på linje / 12
Euro 6
Nej
Ja

Diesel
85 (115hk) ved 3750 o/min
260 N.m ved 2000 o/min
Direkte indsprøjtning
1461
4 på linje / 8
Euro 6
Ja
Ja

Diesel
85 (115hk) à 3750 o/min
260 N.m ved 2000 o/min
Direkte indsprøjtning
1461
4 på linje / 8
Euro 6
Ja
Ja

Benzin
96 (130hk) ved 5000 o/min
240 N.m ved 1600 o/min
Direkte indsprøjtning
1333
4 på linje / 16
Euro 6
Ja
Ja

173 / 12,5”
18,8” / 34,3”

183 / 10,3”
17,5” / 32,2”

175 / 10,2
17,3 / 33,1

193 / 10,6”
17,4 / 31,6

Manuel / 5

Manuel / 6

Manuel / 6

Manuel / 6

Motor

Brændstof
Max. ydelse i kW CEE (hk) ved omdrejningstal (o/m)
Max. ydelse i Nm CEE (m.kg) ved omdrejningstal (o/m)
Indsprøjtnings
Cylindervolumen (cm3)
Antal cylindre/ventiler
Udstødningsnorm
Partikelfiltre
Stop & Start

PRÆSTATIONER

Tophastighed (km/t) / 0-100 km/t (s)
400 m / 1000 m stående start (s)

GEARKASSE

Gearkassetype / Antal gear

STYRETØJ

Styretøj
Vendediameter mellem fortov (m)

Elstyrd variabel servostyrning
10,72

BREMSESYSTEM

Foran: ventileret skivebremse Ø (mm)
Tykkelse bag (tommer)

(DV) 280
(T) / 9

FÆLGE, HJUL OG DÆK
16” dæk (dimensioner)
17” dæk (dimensioner)

215 / 65 R16
215 / 60 R17

FORBRUG OG EMISSIONER*

Godkendelsesprotokol
ECO-mode
Tankkapacitet (l)
AdBlue® Tankkapacitet (l)
CO2-emissioner (g/km)
Forbrug ved blandet kørsel (km/l)
Energimærkning (km/l)

WLTP
Ja
50
/
141 - 144
15,6 - 16,1

WLTP
Ja
50
14,4
128 -131
20- 20,4

WLTP
Ja
50
18
145 - 147
17,9

WLTP
Ja
50
/
149 -152
14,9 - 15,1
B

VÆGTANGIVELSER

Køreklar vægt min/max
Vogntogsvægt
Totalvægt
Maks lastevne
Maksimal påhængsvægt med bremser
Maksimal påhængsvægt uden bremser

1191 / 1275
2825
1725
450 / 534
1400
630

1320 / 1398
3048
1848
450 / 528
1500
695

1405 / 1483
3433
1933
450 / 528
1500
740

1234 / 1312
2962
1762
450 / 528
1500
650

* Oplysninger om brændstofforbrug og CO2-emissioner er udviklet gennem test i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning, som gør det muligt at sammenligne brændstofforbrug og CO2-emissioner fra forskellige bilmodeller. De angivne værdier er afledt af tests i henhold til NEDC testcyklus eller fra WLTP testcyklus,
som er konverteret til NEDC værdier. Andre faktorer som kørselsmønster, udstyr, hjulstørrelse, vedligeholdelse, vejrforhold og vejforhold påvirker det faktiske brændstofforbrug. For mere information om WLTP og Bonus Malus lovgivning se www.dacia.dk.
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Mål

Mål (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1

Akselafstand 4x2/4x4
Samlet længde
Overhæng for 4x2/4x4
Overhæng bag 4x2/4x4
Sporvidde forrest til jorden
Sporvidde bagest til jorden 4x2/4x4
Samlet bredde ekskl./inkl. sidespejle
Højde uden last med tagrails 4x2/4x4
Højde med åben bagklap uden last 4x2/4x4

2 674/2 676
4 341
842/841
826/824
1 563
1 570/1 580
1 804/2 052
1 693/1 682
2 020/2 002

Mål (mm)
K
L
M
M1
P
P1
Y
R
R1

Frihøjde
Benplads på 2. sæderække
Kabinebredde, albueplads foran
Kabinebredde, albueplads bag
Lofthøjde ved 14° ryglænshældning foran
Lofthøjde ved 14° ryglænshældning bagi
Indvendig bredde mellem hjulkasser
Tilkørselsvinkel 4x2/4x4
Frakørselsvinkel 4x2/4x4

210
170
1 403
1 416
900
892
977
30°/30°
34°/33°
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Kør, rejs, nyd livet, det er
Dacia-ånden!
Hos Dacia tilbyder vi attraktive biler af høj kvalitet til den bedste pris.

Det handler ikke blot om kvalitet, driftssikkerhed og design, men også

Modeller med stil, som uden overflødige gadgets er udstyret med de

om komfort og, ikke mindst, om pris. Det handler om muligheden for at

mest driftssikre og gennemprøvede teknologier, alt sammen til en pris,

anskaffe sig en ny bil, der svarer til ens behov og ønsker.

der ikke kan matches. På knap 10 år har vi rystet posen og vendt op og

Når man vælger Dacia, behøver man ikke bruge hele sit budget på bilen,

ned på bilmarkedet. Utroligt? Ikke rigtigt. Vores hemmelighed?

for man får også råd til at rejse på ferie, give sin datter den guitar,

En perfekt blanding af enkelthed, gennemsigtighed og generøsitet.

hun altid har drømt om, eller at spare op. Det er helt enkelt.

Fra valg af model til pris og vedligeholdelse, alt er klart og tydeligt med

Med Dacia kan du køre hvorhen, du vil, og gøre, hvad du vil.

Dacia. Når man kører Dacia, er man sikker på at have truffet det rigtige valg.

Dacia Duster

Mere Duster
end nogensinde

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne publikation var korrekt og aktuelt på tidspunktet for trykningen. Dette dokument er
udarbejdet på baggrund af forstudier og prototyper. Som en del af den kontinuerlige produktudvikling forbeholder DACIA sig ret til når som
helst at ændre specifikationerne for de biler og det tilbehør, der beskrives og vises. Sådanne ændringer vil hurtigst muligt blive kommunikeret
videre til alle DACIA forhandlere. Afhængigt af land kan visse versioner være anderledes og have udstyr, der ikke er tilgængeligt (som standard,
ekstraudstyr eller tilbehør). Kontakt din nærmeste DACIA forhandler for de nyeste informationer. Af trykningsmæssige årsager kan farver på
lak og indtræk i dette katalog afvige fra de virkelige forhold. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af hele eller dele af denne publikation
uanset i hvilket format er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra DACIA

www.dacia.dk
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