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Dens opgave er at
gøre livet lettere
for dig.

Dacia Dokker Van

GENERØS LASTKAPACITET
LET AT AF- OG PÅLÆSSE

Dens effektivitet
åbner døre for dig
Dacia Dokker Van benytter enhver lejlighed til at gøre din daglig
lettere. Med en bredde på 703 mm giver skydedørene* nem adgang til
varerummet. Som en bred boulevard! De asymmetriske bagdøre letter
også dit arbejde. Når du åbner dem, får du fri adgang til et varerum
med optimal volumen i både længde og højde. Og da det er dig, der
bestemmer over bilen, kan du vælge at få endnu mere plads ved at flytte
rundt på sædemodulerne.
* Skydedør i venstre side som ekstraudstyr.

Dacia Dokker Van

En generøs volumen
i en kompakt varebil
Dacia Dokker Van har sans for varerumsvolumen. Den kan rumme en

Alle har forskellige behov. Dacia Dokker Van tilbyder tre typer

nyttelast på 750 kg* med en nyttevolumen på 3,3 m og en læssehøjde

varerumsadskillelser: rørformet, komplet med glasrude eller svingbar

på op til 1,27 m. Varerummet er udstyret med 8 fastsuringskroge i

med tremmer (i kombination med Dacia Easy Seat). Side- og bagdøre kan

gulvet* *, så du undgår at varerne kastes rundt under transporten. Og da

fås med eller uden ruder. Du får præcis den varebil, du har brug for.

3

alt er gennemtænkt til mindste detalje, kan du også få en robust side- og
gulvbeklædning til at beskytte dit arbejdsredskab.

* Ved udstyrsversion Essential. ** På alle versioner. Udstyrsversion Essential har 4 ekstra kroge i siden.

Dacia Dokker Van

Den kan
foldes efter
dine forventninger og
ønsker
Passagersædet Dacia Easy Seat opfylder alle dine behov på en
helt ny måde. I sammenfoldet position kan det bruges som mobilt
kontor. Når det er trukket tilbage, vinder du 1,21 m i lastlængde, så
du når op på 3,11 m, samtidig med at nyttelasten øges fra 3,3 m 3 til
3,9 m 3 . Sikkerheden er på samme høje niveau. Dacia Dokker Van er
udstyret med ABS med nødbremsesystem, 4 airbags, ESC (elektronisk
stabilitetssystem) og har samtidig parkeringssensor bag*… Du kan kaste
dig ud i de mest ambitiøse projekter!
* Afhængigt af version.

Dacia Dokker Van

Nyttig teknologi
når du skal frem
Teknologien i Dacia Dokker Van giver dig uafhængighed og præstation

Hill Start Assist og fartpilot-fartbegrænser* giver værdifuld komfort og

under alle dine kørsler. Med multimediesystemet Media Nav Evolution

sikkerhed. Et gennemført udvalg af nyttige teknologier tilpasset dine

er du altid tilsluttet og får vejledning, hvor som helst du bevæger dig.

erhvervsmæssige behov.

Bakkameraet* gør det lettere at manøvrere, især når dit udsyn bagud er
begrænset af lasten.

* Kun muligt som en option eller i en pakke.
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Essential

Tilbehør
STANDARDUDSTYR
- 2 sæder
- 8 fastsurringskroge i vererum
- 12V- stik i kabinen
- 15” stålfælge (185/65 R15) med hjulkapsler
”Aracaju”
- ABS+AFU (nødbremseforstærker)
- Airbag i føresiden
- Airbag i passagersiden med mulighed for
deaktivering
- Bagagerumslys og loftslys i kabinen
- Bagdøre, assymetriske (1/3, 2/3), uden ruder
med tre åbningsvinkler: 40°, 90° og 180°
- Dacia Plug & Radio (radio, MP3, AUX+
USB-stik, Bluetooth® och ratbetjening)
- Dækreparationssæt
- El-ruder i kabinen
- ESC (Elektronisk stabilitetskontrol) med ASR
(antispin)
- Fjernbetjent centrallås, to nøgler: en
fjernbetjent og en manuel
- Højdejuserbart føresæde
- Højdejuserbart rat
- Højdejuserbart sikkerhedsseler
- Indfarvede sidebeskyttelseslister
- Indfatning om intrumenter i
instrumentpanelet i krom finish
- Kofangere, sorte
- Kørecomputer m.6 funktioner
- Manuelt justerbare sidespejle
- Opbevaringsrum over intrumentbordet i
kabinen
- Opbevaringsrum under taget i kabinen
- Selealarm for fører- og passagersiden (2 stk)
- Servostyring
- Sideairbags i forsæderne, der beskytter hoved
og rygg
- Skydedør i højre side uden rude
- Stofindtræk ”Rollando”
- Trepunktsseler ved forsæderne
- Tågeforlygter
- Varerumsadskillelse med fast rude
- Varme i forsæder
- Ventilationsanlæg med recirkulation
Ektraudstyr
- 15” aluminiumsfælge
- Europakort til multimediasystem MEDIANAV
- Hastighedsbegrænser og cruise control
- El-sidespejle og indfarvede kofangere
- Manuel airconfition med pollenfilter
- Metallak
- Mulimediasystem MEDIANAV:
7” touchscreen, navigation, radio, audio,
streaming og håndfri Bluetooth® telefoni,
USB og jack stik
- Plastikbung til beskyttelse af lastrummet
- Parkeringssensor bag
- Reservehjul (erstatter dækreparationssæt)
- Tagrails, sorte
- Venstre skydedør uden fast rude

1. ARMLÆN: Få bedre komfort under rejsen og samtidig
ekstra opbevaringsplads. Armlænet kan også justeres i
højden, så din kørsel bliver endnu mere behagelig.
2. TEKSTILMÅTTE: Disse to måtter, der er fremstillet
efter mål, beskytter mod slid og fugt. De er fæstnet
sikkert til vognbunden med clips og garanterer en sikker
kørsel.
3. VINDUESGITRE BAG: Gitrenes høje modstandsstyrke
begrænser indbrudsforsøg og beskytter ruderne mod de
stød, der opstår under varetransporten.
1.

2.

3.

4. TRÆBEKLÆDNINGER (GULV, SIDER, HJULKASSER):
Beklædningerne er særligt udviklet til at modstå
gentagne stød og beskytter effektivt varerummet i
Dacia Dokker Van.
5. TAGBAGAGEBÆRER AF STÅL: Dit materiel kan ligge
sikkert under transporteren på taget af bilen.
6. ANHÆNGERTRÆK MED SVANEHALS: Med dette
anhængertræk kan du i fuld sikkerhed sætte en
anhænger på bilen. Holdbarhed og driftssikkerhed
garanteres, fordi vores krav lever op til de strengeste
normer.

5.

7. STANDARDTRÆK: Du får mulighed for at øge din bils
lastkapacitet. Transporter dit professionelle materiel
sikkert.

4.

6.

7.

8. STÆNKLAPPER FOR OG BAG: De er perfekt
integrerede, så bilens linje bevares, og beskytter
karrosseriet mod sprøjt af snavs og grus.
9. PARKERINGSENSOR FOR OG BAG: Dette system
gør det lettere at manøvrere ved fremadkørsel og ved
bakning og garanterer, at eventuelle forhindringer
registreres, så din Dacia Dokker Van ikke risikerer at køre
ind i noget.

8.

9.
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Udstyr og ekstraudstyr

Motortyper

Essential

UDVENDIGT
15” aluminiumsfælge ”Empreinte”
15” stålfælge med hjulkapsler ”Aracaju”
El-sidespejle med varme og indfarvede kofangere
Metallak
Sidebeskyttelseslister, grå
Sidespejle med manuel justering indefra, sorte
Sorte kofangere for og bag
Sorte udvendige dørhåndtag
Tagrails, sorte

¤
ã
¤
¤
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INDVENDIGT
Instrumentenhed med omdrejningstæller
Stofindtræk, Rollando

ã
ã

VARERUMSADSKILLELSE
Varerumsadskillelse med rude

LÆSNING
ã
¤
ã
ã

AKTIV OG PASSIV SIKKERHED
ABS + nødbremseassistance
Airbag i førersiden
Airbag i passagersiden

ã
ã
ã

Farver

ã
ã
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DØRE OG RUDER
Bagdøre, assymetriske (1/3, 2/3), uden ruder, med tre åbningsvinkler:
40°, 90° og 180°
Skydedør i højre side (venstre panel og bageste sideruder blændet)
Venstre skydedør uden rude

ã
ã
¤

SIKRING AF BILEN
Elektronisk transponderstyret startspærre

ã

8 fastsurringskroge i varerum
Plastikbund til beskyttelse af lastrummet
Forberedt til tagrails
Forberedt til tagbagagebærer (tilbehør)

Essential
Dækreparationssæt
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) og hjulspindsregulering (ASR)
Højdejusterbare sikkerhedsseler
Kontrollampe for åben dør
Reservehjul (erstatter dækreparationssæt)
Selealarm for fører- og passagersiden (2 stk)
Sideairbags i forsæderne, der beskytter hoved og ryg
Tågeforlygter

ã

KOMFORT
El-ruder i kabinen
Fjernbetjent centrallås, to nøgler: én fjernbetjent og én manuel
Hastighedsbegrænser og cruise control
Højdejusterbart førersæde
Højdejusterbart rat
Kabinelys
Kørecomputer (triptæller og kilometerstand, kørt distance,
brændstofforbrug, gennemsnitligt brændstofforbrug, rækkevidde med
tilbageværende brændstof, gennemsnitshastighed, serviceintervaller)

ã
ã
¤
ã
ã
ã

Essential
Lys i varerummet
Manuel aircondition med pollenfilter
Parkeringssensor bag
Parkeringssensor bag og bakkamera
Servostyring

ã
¤
¤
¤
ã

OPBEVARING
2 kopholdere forrest i midterkonsollen
Lommer i fordøre
Lukket opbevaringsrum i førersiden under instrumentpanelet
Opbevaringsrum over instrumentbordet i kabinen
Opbevaringsrum over handskerummet
Opbevaringsrum under taget i kabinen

ã
ã
ã
ã
ã
ã

ã : standard,

MOTORER

Brændstof
Max. ydelse i kW CEE (hk) ved omdrejningstal (o/m)
Max. ydelse i Nm CEE (m.kg) ved omdrejningstal (o/m)
Indsprøjtningstype
Cylindervolumen (cm3)
Antal cylindre/ventiler
Antiforureningsnorm
Partikelfilter
Stop & Start(1)

YDELSER

Tophastighed (km/t) / 0-100 km/t (s)

INFOTAINMENT
Dacia Plug & Radio (radio, mp3, AUX-/USB-stik, Bluetooth®
og ratbetjening)
Europakort til multimediesystemet MEDIA NAV
MEDIA NAV (7” touchscreen, navigation, radio, AUX-/USBstik,Bluetooth® og ratbetjening samt kort over Skandinavien)

Blue dCi 95

ã
¤
¤

¤ : ekstraudstyr

GEARKASSE OG TRANSMISSION
Gearkassetype/Antal gear

STYRETØJ

Vendediameter mellem kantsten (m)

BREMSNING

For: ventilerede skivebremser (DV) diameter (mm)
Bag: tromlebremser (T)/diameter (tommer)

HJUL OG DÆK

ã

Størrelse på referencedæk

FORBRUG OG EMISSIONER

Stænklapper og fælge

BLÅ NAVY (D42) (1)

HVID GLACIER (369) (1)

HJULKAPSEL 15” ARACAJU

GRÅ COMÈTE (KNA) (2)
(1)
(2)

Matlak.
Metallak.

GRÅ ISLANDE (KPV) (2)

FÆLG 15” EMPREINTE

Manuel/6
11.1
(DV) 280
(T) 9
185/65 R15

Vægt med tom, køreklar bil (kg)
Totalvægt ved kørsel (kg)
Maksimalt tilladt totalvægt med last (kg)
Max. nyttelast (CU)(4) (kg)
Max. anhængervægt med bremse (kg)
Max. anhængervægt uden bremse (kg)

SORT NACRÉ (676) (2)

168/12.5

(2)

Godkendelsesprotokol
Eco-mode
Tankkapacitet (l)
Tankkapacitet AdBlue®(3) (l)
CO2 -emissioner (g/km)
Forbrug ved blandet kørsel (l/100 km)

VÆGT OG RUMFANG

Diesel
70 (95ch) ved 3750 tr/min
220 N.m ved 1750 tr/min
Direkte indsprøjtning
1461
4/8
Euro6
Ja
Ja

WLTP
Nej
50
17
135
19.6
1240
3190
1990
750
1200
655

(1) Bilens starter og batteri er tilpasset til anvendelse af Stop & Start-system. (2) Brændstofforbruget er ligesom CO 2 -udledningen godkendt i henhold til en lovbefalet standardmetode. Metoden er identisk for alle producenter og gør det muligt at sammenligne
biler med hinanden. (3) Forbruget af brændstof og AdBlue ® ved faktisk brug afhænger af de betingelser, bilen anvendes under, udstyret, førerens kørestil og lasten (4) Den angivne nyttelast (C.U.) er på minimum udstyrsniveau.
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Mål

Kør, rejs, nyd livet,
det er Dacia-ånden!

MÅL (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1

Akselafstand
Bilens totale længe
Overhæng for
Overhæng bag
Sporvidde for
Sporvidde bag
Frihøjde uden / med last
Højde uden last, med / uden rails
Læssehøjde

MÅL (mm)
2 810
4 363
822
731
1 490
1 478
186/151
1 809/1 847
565

H2
L1
L2
L3
L4
M
N1
N2
P

Højde varerumsåbning
Bredde
Bredde med sidespejle
Varerumsbredde mellem hjulkasser
Maks. varerumsbredde
Maks. varerumshøjde
Bredde varerumsåbning, nederst
Bredde varerumsåbning, 1 m fra varerumsbund
Maks. læssebredde via skydedør

MÅL (mm)
1 100
1 751
2 004
1 130/1 170
1 372/1 413
1 271
1 189
1 082
703

R Maks. læssehøjde via skydedør
Y1 Maks. varerumslængde i gulvhøjde
Y2 Maks. varerumslængde i gulvhøjde m. Easy Seat

1 046
1 856/1 901
3 110

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

600/750

Hos Dacia tilbyder vi attraktive biler af høj kvalitet til den bedste pris.

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

Modeller med stil, som uden overflødige gadgets er udstyret med

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

demest driftssikre og gennemprøvede teknologier, alt sammen til en

valg. Det handler ikke blot om kvalitet, driftssikkerhed og design, men

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

ogsåom komfort og, ikke mindst, om pris. Det handler om muligheden

ogned på bilmarkedet. Utroligt? Ikke rigtigt. Vores hemmelighed? En

for atanskaffe sig en ny bil, der svarer til ens behov og ønsker. Med Dacia

perfekt blanding af enkelthed, gennemsigtighed og generøsitet.

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

Dacia Dokker Van

Rummelig til en lille
pris, varebilen, som
alle professionelle
ønsker sig!

www.dacia.dk

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne publikation var korrekt og aktuelt på tidspunktet for trykningen. Dette dokument
erudarbejdet på baggrund af forstudier og prototyper. Som en del af den kontinuerlige produktudvikling forbeholder DACIA sig ret til når somhelst
at ændre specifikationerne for de biler og det tilbehør, der beskrives og vises. Sådanne ændringer vil hurtigst muligt blive kommunikeretvidere 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 pålak og indtræk i
dette katalog afvige fra de virkelige forhold. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af hele eller dele af denne publikationuanset i hvilket
format er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra DACIA
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