Renault DOKKER Van

Вже 18 років поспіль Renault є лідером продажів автомобілів
у сегменті до 3,5т у Європі*
Dokker Van – це вантажний компактвен, призначений для
перевезення невеликих вантажів, що потребують закритого
кузова.
Для моделі Dokker Van передбачений бензиновий двигун 1.6 л
потужністю 84 к.с. та дизельний 1.5 л dCi, потужністю 90 к.с.,
що відрізняється оптимальним співвідношенням потужності та
економічності.
Якщо Ваша професійна діяльність пов’язана із перевезеннями
вантажу, то Ви неодмінно оціните експлуатаційні характеристики
компактвена, такі як об’єм багажного відсіку, який складає 3300 л
та довжину завантаження – 1900 мм.
Переднє пасажирське сидіння складається, що збільшує довжину
салону до 2420 мм.
Якщо є потреба, то сидіння пасажира можна демонтувати із салону,
що збільшить максимальний корисний об’єм вантажного відсіку
до 3900 л, а довжину завантаження до 3110 мм.
Крім того, Dokker Van пропонує до 40 л додаткового об’єму у
внутрішніх відділеннях, які стануть у нагоді для розміщення
особистих речей.
Dokker Van може перевозити двох пасажирів та до 750 кг
вантажу.
Прості прямі лінії, кубічна форма із високим дахом, зручні зсувні
бокові двері – такі зовнішні характеристики моделі Dokker Van.
Задні двері забезпечують зручний доступ в багажний відсік. Однією
з переваг є висота завантаження, що складає всього 565 мм.
Для завантаження багажу використовуються задні двері, а в якості
опцій можна замовити зсувні двері з правої та лівої сторони. Ще
одна перевага Dokker Van – це ширина отвору зсувних дверей,
яка становить 703 мм і є найбільшою в сегменті вантажних
компактвенів.
Це спрощує процес завантаження чи розвантаження вантажу.
Дорожній просвіт у Dokker Van становить 186 мм, що дає автомобілю
перевагу на нерівних дорогах та під час паркування.
Раціональне розміщення обладнання в салоні залишає водієві
більше вільного простору. Наявність перегородки за сидінням
водія, що відділяє вантажний відсік, забезпечує безпеку під
час руху.
Безпека під час руху підтримується системою ABS з EBD, а
також системою курсової стійкості ESP з HSA (Hill Start Assist), що
полегшує рушання на схилі і запобігає відкочуванню автомобіля
назад на крутому підйомі.
Для того, щоб завжди бути на зв’язку із партнерами, за бажанням
встановлюється мультимедійна система MEDIA NAV 2.0. Система
оснащена функцією телефонії, яка дозволяє синхронізувати
контакти з мобільного телефону, дзвонити та приймати дзвінки в
режимі «вільні руки». Декілька дотиків і за допомогою інтегрованої
в MEDIA NAV 2.0 навігації, потрібний маршрут виводиться на
7-дюймовий (18 см) сенсорний екран.
Придбавши Dokker Van, Ви отримуєте не просто автомобіль,
а справжнього напарника для Вашого бізнесу.

RENAULT FINANCE та RENAULT LEASING
Завдяки ексклюзивним фінансовим програмам, розробленим
компанією Renault в Україні, що працюють відповідно з 2008 та
2011 року, було профінансовано понад 18 000 наших клієнтів.

ГАРАНТІЯ
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому
надаємо гарантію на 3 роки або на 100 000 км пробігу (залежно
від того, що настане раніше).

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Дилерська мережа Renault в Україні нараховує 36 дилерських
центрів і надає якісне обслуговування та послуги з ремонту
Вашого автомобіля.

RENAULT ASSISTANCE
На всій території України діє служба техдопомоги на дорогах
Renault Assistance. Наші двері відкриті для Вас 24 години на добу,
365 днів на рік.
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-149.
* Згідно з даними Європейської автомобільної асоціації виробників, http://www.acea.be/.

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ САЛОНУ
ACCES
БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ
• ABS з EBD
• ESP з HAS
• Фронтальна подушка безпеки водія
• Гідропідсилювач керма із окремим
електронасосом
• Праві незасклені бічні двері
• Еко-режим: економія пального
до 10%
• Захисні щитки на гальмівні диски
• Попільничка + прикурювач
• Сталеві 15" дюймові диски
ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
• Фронтальна подушка безпеки
переднього пасажира

• Цільнометалева перегородка
з вікном у вантажний відсік
• Верхнє речове відділення (полиця
над вітровим склом)
• Maгнітола (1 DIN) з USB/ Jack/
Bluethooth з управлінням на
рульовій колонці
• Maгнітола (2 DIN) CD USB JACK
Bluethooth з управлінням на
рульовій колонці
• Багажні леєри на даху
• Підлога вантажного відсіку
з дерев’яной обробкою
• Підлога і бічні частини вантажного
відсіку з дерев’яной обробкою
• Фарба «металік»

AUTHENTIQUE
БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ:
ACCES +
• Центральний замок з функцією
дистанційного керування
• Бортовий комп’ютер
• Дзеркала заднього огляду із
електрорегулюванням та обігрівом
• Електросклопідіймачі для передніх
дверей
• Верхнє речове відділення (полиця
над вітровим склом)
ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
• Кондиціонер
• Круїз-контроль
• Задній парктронік
• Протитуманні фари
• Мультимедійна система MediaNAV
2.0 з навігацією і стандартною
картографією та управлінням на
рульовій колонці

• Протитуманні фари + Бампера
та дзеркала заднього огляду
пофарбовані в колір кузова
• Сидіння водія та рульова колонка,
що регулюються за висотою
• Підігрів передніх сидінь + Сидіння
водія та рульова колонка, що
регулюються за висотою
• Сидіння пасажира, що складається
та демонтується + металева,
частково поворотна перегородка
• Підлокітник
• Гумовий настил у вантажному
відсіку
• Легкосплавні 15" дюймові диски

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГУН
Об’єм двигуна (см3)
Паливо
Норми токсичності
Тип коробки передач
Діаметр циліндра і хід поршня (мм)
Кількість циліндрів / клапанів
Потужність (к. с. при об/хв)
Обертальний момент (Н•м при об/хв)
Тип упорскування
ПІДВІСКА
Передня
Задня
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість (км/год)
Час розгону 0-100 км/год (с)
РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Радіус розвороту (м)
КОЛЕСА Й ШИНИ
Розмір шин
ВИТРАТА ПАЛИВА*
Викиди CO2 (г/км)
Міський цикл (л/100 км)
Заміський цикл (л/100 км)
Змішаний цикл (л/100 км)
ОБ’ЄМ (л)
Об’єм паливного бака
МАСА (кг)
Споряджена маса (авто у базовій комплектації)
Максимально допустима маса
Загальна маса автомобіля з причепом
Вантажопідйомність
Максимальна маса причепа з гальмами
Максимальна маса причепа без гальм

1,5 Дизель МКП5

1,6 Бензин МКП5

1461
Дизельне
Євро-5
Механічна 5-ступінчата
76 x 80,5
4/8
90/3750
200 (1750)
Common Rail + Tурбокомпресор

1598
Бензин
Євро-5
Механічна 5-ступінчата
79,5 x 80,5
4/8
84/5000
134 (2800)
Багатоточкове

Псевдо-McPherson із трикутними важелями
H-подібна вісь із програмованою деформацією,
з’єднана із гвинтовими пружинами
162
13,9

159
14,3

11,1

11,1

185/65 R15

185/65 R15

127
5,4
4,5
4,9

180
10,1
6,4
7,8

50

50

1206
1959
3159
750
1200
640

1116
1736
2936
600-750
1200
575

* Дані про витрату палива наведені згідно Директиви ЄЕС 80/1268/СЕЕ. Експлуатаційна витрата палива може відрізнятися залежно від умов.

ГАБАРИТИ
ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (л)
2 місця
1 місце

3300
3900

ГАБАРИТИ (мм)
Колісна база
Довжина
Передній звис
Задній звис
Передня колія
Задня колія
Кліренс (без навантаження / в завантаженому стані)
Висота без рейлінгів / з рейлінгами
Висота порога багажного відділення
Висота завантаження
Ширина без зовнішніх дзеркал
Ширина із зовнішніми дзеркалами
Ширина вантажного відділення між колісними арками
Ширина завантаження (без бокового оздоблення)
Висота кузова
Ширина отвору задніх дверей у нижній частині кузова
Ширина отвору задніх дверей у верхній частині кузова
Ширина бокових дверей
Висота бокових дверей
Корисна довжина вантажного відділення по підлозі
Y1
до перегородки
Корисна довжина вантажного відділення по підлозі
Y2
за відсутності пасажирського сидіння

A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
L1
L2
L3
L4
M
N1
N2
P
R

H2

2810
4363
822
731
1490
1478
186 / 151
1809 / 1847
565
1100
1751
2004
1130 / 1170
1372 / 1413
1271
1189
1082
703
1046

M

H

P

R

H1
D

C

A
B

Y1

L3

L4

Y2

N2

1856 / 1901
3110
N1

МАСА (кг)
Вантажопідйомність

600 / 750

G
E
L1
L2

F

ГАМА КОЛЬОРІВ
БІЛИЙ ЛІД 389(1)
(1)
(2)

Лак.
Металік.

* Лише для Authentique.

СИНІЙ NAVY D42(1)

КОРИЧНЕВИЙ
ТУРМАЛІН CNG(2)*

СІРА КОМЕТА KNA(2)

БЛАКИТНИЙ
КОСМОС RPR(2)

ЧОРНА ПЕРЛИНА 676(2) СІРА ПЛАТИНА D69(2)

www.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351*

* Усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні.

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї
продукції, група Renault залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів,
а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший термін доводиться до відома офіційних представників
групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або оздоблення салону
можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій формі
й будь-яких засобах інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
Надруковано у квітні 2016 року.

