ОНОВЛЕНИЙ

RENAULT DUSTER

Зовнішність
справжнього
позашляховика
Справжні пригоди починаються там, де закінчується
асфальт. І Renault Duster створений саме для таких
подорожей. Видатні геометричні характеристики
(дорожній просвіт 210 мм – найкращий у класі, короткі
кути з’їзду 33° та заїзду 30°), оптимальна вага кузова,
сучасне позашляхове обладнання зовні та всередині
- цей автомобіль готовий прийняти виклик бездоріжжя.

Адаптований
до українських
реалій
Унікальні переваги Renault Duster надають
високий рівень безпеки та комфорту у будьяких умовах: повний привод, енергоємна
підвіска, сталевий захист картера двигуна,
повнорозмірне запасне колесо, дорожній набір
засобів безпеки і обігрів передніх сидінь для
холодної пори року.

Бічні пластикові молдинги з надписом DUSTER
- стильні та функціональні елементи, які
захищають кузов від подряпин і ударів при
об’їзді перешкод. Масивні колісні арки надійно
захищені пластиковими розширювачами арок
зовні і пластиковими підкрилками позаду.

Приборкання
бездоріжжя
Ніщо не зупинить Renault Duster, навіть
найкрутіші схили чи підйоми. Система допомоги
при старті на підйомі забезпечить початок
руху без ризику відкочування назад. Завдяки
системі контролю руху при спуску навіть у
складних умовах (гравій, сніг, волога трава чи
листя) автомобіль буде спускатися зі швидкістю
10 км/г без використання педалі гальма водієм.

У той же час система камер кругового огляду
дозволяє вчасно помітити будь-які вибоїни,
каміння чи інші перешкоди, що трапляються на
шляху. З монітором 4х4 водій може перевірити
кут нахилу та крену автомобіля, а також
розташування відносно сторін світу та рівня
моря. Досліджуйте без обмежень!

Інтелектуальна система повного приводу
Надійний та перевірений часом і досвідом повний привод залишається головною перевагою оновленого Renault Duster.
Завдяки зручним режимам роботи 2WD, AUTO або 4WD LOCK кожен водій може приборкати бездоріжжя.

2WD – передній привод
Крутний момент двигуна розподілений лише між передніми колесами,
живлення багатодискової муфти повного приводу вимкнено, що оптимізує витрати пального.
Оптимальний режим для далеких подорожей сухим покриттям.

AUTO
–
повний
привод,
підключається автоматично

що

При виникненні буксування передніх
коліс електронний блок управління
багатодискової муфти автоматично
визначає необхідну міру її блокування,
перерозподіляючи крутний момент
двигуна між передньою і задньою
осями.
Оптимальний режим для повсякденної
експлуатації та легкого бездоріжжя.

4WD LOCK – примусовий повний привод
Багатодискова муфта заблокована, крутний момент розподіляється рівномірно
між осями. Активується на швидкості до
80 км/год.
Оптимальний режим для складних ділянок бездоріжжя.

Широка лінійка двигунів, приводів і трансмісій
Оновлений Renault Duster як і раніше пропонує на вибір бензиновий чи дизельний двигун, передній чи повний привод,
механічну чи автоматичну коробку перемикання передач. На будь-яку комплектацію Duster з бензиновим двигуном може
бути встановлене офіційне ГБО BRC зі збереженням заводської гарантії на авто та готовими документами для державної
реєстрації.

1,6 SCe 4Х2 МКП5 115 к.с.
1,6 SCe 4Х4 МКП6 115 к.с.

Атмосферний бензиновий двигун 1,6 л
Один з наймасовіших двигунів Renault отримав
нові налаштування, завдяки чому його потужність зросла до 115 к.с. Цей двигун забезпечує
оптимальне співвідношення ціни, динаміки і економічності. Пропонується на вибір у поєднанні з
переднім чи повним приводом.

1,5 dCi 4x2 МКП6 110 к.с.
1,5 dCi 4x4 МКП6 110 к.с.
1,5 dCi 4x2 АКП/EDC6 110 к.с.

Дизельний турбодвигун 1,5 л
Завдяки цьому легендарному двигуну оновлений Renault Duster залишається унікальним автомобілем в своєму сегменті. Перевірена часом
конструкція двигуна з чавунним блоком циліндрів поєднується з високим крутним моментом і
рекордно низькими витратами пального – від 4,5
л/100 км. Доступний з переднім приводом на механічній чи автоматичній (EDC) КП, та з повним
приводом та механічною КП.

Салон, створений
для вас
Інтер’єр Renault Duster відображає його невгамовність
у пошуках пригод. Просторий салон добре освітлений.
Сидіння водія* та пасажира забезпечують максимальний
комфорт за будь-яких умов. Високоякісна оббивка
та панель приладів розроблялись з акцентом на
ергономічний дизайн. За кермом, що регулюється
за висотою та вильотом, розташований цифровий
бортовий комп’ютер із TFT-дисплеєм, який запрошує
до захоплюючої подорожі у пошуках нових відкриттів.
* З підлокітником та поперековою підтримкою.

Технології на варті
комфорту
Новий сенсорний дисплей 8“ є частиною
мультимедійної системи Easy Link і займає
центральне місце на передній панелі. Він трохи
розвернутий до водія, завдяки чому легко
користуватися його численними функціями.
Під’єднайте смартфон через кабель чи Wі-Fi,
керуйте його додатками на екрані за допомогою
Android ™ Auto чи Apple CarPlay*.
* За умови наявності відповідного додатку у смартфоні. АТ
«Рено Україна» не відповідає за доступність у смартфоні та
можливість функціонування відповідних додатків в Україні.
Apple Car Play є товарним знаком Apple Inc., що
зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
Android є товарним знаком Google LLC

Під екраном мультимедійної системи
розташована стильна та практична панель
управління обладнанням, що встановлене
в автомобілі (задній парктронік, система
камер кругового огляду, ECO-режим, система
Stop-Start двигуна, система контролю спуску
з гори). А завдяки автоматичному кліматконтролю в новому Renault Duster завжди буде
хороша погода. Достатньо вибрати бажану
температуру і натиснути на центральний мініекран.

Легке керування у
місті
Використовуйте картку-ключ «вільні руки», щоб
заблокувати та розблокувати двері на відстані!
Renault Duster любить піклуватися про Вас.

Задля безпеки на дорозі система контролю
«сліпих» зон виявляє рухливі об’єкти, що
знаходяться в «сліпій» зоні на відстані від
3 до 5 м збоку позаду автомобіля. А функції
обмежувача швидкості та круїз-контролю
дозволяють сконцентруватись на керуванні.
Справжня підтримка та турбота в місті чи будьде!

Ще більше
простору
Об’єм багажного відділення - один з найважливіших
параметрів під час подорожей. Лише кілька секунд
— і завдяки модульованому інтер’єру Renault Duster
адаптується відповідно до Ваших потреб і вимог: спинки
задніх сидінь складаються у співвідношенні 1/3 та 2/3, а
багажне відділення із поличкою приємно дивує своїми
розмірами. Duster має безліч місць для зберігання
речей по всьому салону: в дверях, спинках сидінь
чи у центральній консолі. Ваші пасажири зможуть
насолодитися усіма перевагами та комфортом Renault
Duster.

414 – 1623 л

Кольори кузову

Помаранчевий вогонь (ENZ)*

Червоний гранат (NPI)*

Синій неон (RQH)*

Коричневий попіл (CNM)*

* Фарба металік. ** Лакова фарба.

Білий лід (369)**

Сіра скеля (KQA)*

Сіра комета (KNA)*

Чорна перлина (676)*

Варіанти виконання

BASE
Базове обладнання
Безпека
• ESC (система курсової стійкості )
• HSA (система допомоги при старті на підйомі)
• ABS (антиблокувальна система гальм)
• EBA (с-ма допомоги при екстреному гальмуванні)
• EBD (електронна с-ма розподілу гальмівних зусиль)
• TPMS (система моніторингу тиску в шинах)
• 6 подушок безпеки
• Передні та задні ремені безпеки з піротехнічними
преднатягувачами
• Датчик нагадування про непристібнуті ремені
безпеки водія та 4x пасажирів
• Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX
• Три задніх з’ємних підголівника
• LED денні ходові вогні
• Датчик світла
• Повторювачі сигналів поворотів
• Ліхтар заднього ходу
• Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей
багажного відділення
• Сталевий захист картера двигуна
• Чорна нижня захисна накладка на передній та
задній бампер
• Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер,
аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос
буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі
рукавиці)
• Повнорозмірне запасне колесо

Обладнання
• Бортовий комп’ютер
• Обмежувач швидкості
• Режим ECO водіння
• Індикатор перемикання передач
Комфорт
• Передні електросклопідйомники
• Система обігріва з встановленням температури,
рециркуляцією та розподілом повітря, обдувом
лобового скла
• Повітроводи для заднього ряду сидінь
• Зовнішні дзеркала заднього огляду з механічним
регулюванням із салону та датчиком зовнішньої
температури
• Центральний замок
• Ключ з дистанційним керуванням
• Спинка заднього ряду сидінь, що складається у
пропорції 1/1
• Обігрів заднього скла
Дизайн
• Оздоблення салону Life (чорно-сіра панель)
• Тканинна оббивка сидінь Essential
• Корпуса зовнішніх дзеркал заднього огляду
матового чорного кольору
• 16” сталеві диски (розмір шин 215/65 R16)

BASE з ГБО
Базове обладнання
• Сертифіковане газобалонне обладнання BRC
• Послуга зі встановлення ГБО
• Збереження заводської гарантії на автомобіль

• Гарантія на ГБО від виробника
• Послуга з підготовки офіційних документів для
державної реєстрації

LIFE (BASE+)
Базове обладнання
Комфорт
• Кондиціонер
• Магнітола (4 динаміки, USB, Bluetooth, AUX,
управління на кермовій колонці)
• Кермова колонка, що регулюється за висотою та
глибиною
• Сидіння водія, що регулюється за висотою
• Спинки заднього ряду сидінь, що складаються в
пропорціі 1/3 та 2/3

Дизайн
• Чорні поздовжні леєри з надписом DUSTER
• 16” сталеві диски FIDJI (розмір шин 215/65 R16)
Опції
• Передні протитуманні ліхтарі
• Фарба металік
• Підігрів передніх сидінь

LIFE з ГБО
Базове обладнання
• Сертифіковане газобалонне обладнанняBRC
• Послуга зі встановлення ГБО
• Збереження заводської гарантії на автомобіль
• Гарантія на ГБО від виробника
• Послуга з підготовки офіційних документів для
державної реєстрації

Опції
• Передні протитуманні ліхтарі
• Фарба металік
• Підігрів передніх сидінь

ZEN (LIFE+)
Базове обладнання
Безпека
• Передні протитуманні ліхтарі,
Обладнання
• Круїз-контроль + обмежувач швидкості
• Задній парктронік
Комфорт
• Імпульсний електросклопідйомник з боку водія
• Задні електросклопідйомники
• Зовнішні дзеркала заднього огляду з
електрoрегулюванням, обігрівом та датчиком
зовнішньої температури
• Сидіння водія, що регулюється за висотою
• Мультимедійна система:
– 8” сенсорний екран
– USB, Bluetooth
– підтримка додатків Apple Car Play та Android ™
Auto*
– радіо, медіа
– телефон з гучним зв’язком
– 4 динаміки
– денний та нічний режими
– управління на кермовій колонці
– налаштування автомобіля
– система ECO моніторинга, оцінювання та
рекомендацій

– монітор 4х4 з компасом, креноміром та
висотоміром (тільки для версій 4х4)
Дизайн
• Оздоблення салону Zen (чорна панель, хромовані
елементи)
• Тканинна оббивка сидінь Comfort
• Оздоблення керма “Soft Feel”
• Корпуса зовнішніх дзеркал заднього огляду
глянцевого чорного кольору
Опції
• Клімат-контроль
• Сидіння водія з регулюванням за висотою,
підлокітником та поперековою підтримкою
• Підігрів передніх сидінь
• Карта-ключ “вільні руки”
• Навігаційна система:
– бездротова підтримка додатків Apple Car Play та
Android ™ Auto*
– 6 динаміків
– мапа України
• Камера заднього огляду
• Система камер кругового огляду + система контролю
“сліпих” зон
• 16” легкосплавні диски ORAGA (розмір шин 215/65 R16)
• Фарба металік

ZEN з ГБО

Базове обладнання
• Сертифіковане газобалонне обладнання BRC
• Послуга зі встановлення ГБО
• Збереження заводської гарантії на автомобіль
• Гарантія на ГБО від виробника
• Послуга з підготовки офіційних документів для
державної реєстрації
Опції
• Клімат-контроль
• Сидіння водія з регулюванням за висотою,
підлокітником та поперековою підтримкою

Онлайн 3D
шоурум

Оббивка Essential (для комплектацій
Base та Life)

Оббивка Comfort (для комплектації Zen)

• Підігрів передніх сидінь
• Карта-ключ “вільні руки”
• Навігаційна система:
– бездротова підтримка додатків Apple Car Play та
Android ™ Auto*
– 6 динаміків
– мапа України
• Камера заднього огляду
• Система камер кругового огляду + система контролю
“сліпих” зон
• 16” легкосплавні диски ORAGA (розмір шин 215/65 R16)
• Фарба металік

Онлайн
конфігуратор

*За умови наявності відповідного додатку у смартфоні. АТ «Рено Україна» на відповідає за доступність у смартфоні та можливість
функціонування відповідних додатків в Україні.
Apple Car Play є товарним знаком Apple Inc., що зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
Android є товарним знаком Google LLC.

ДВИГУН, ТИП ТРАНСМІСІЇ
Пальне

SCe 115
Бензин

SCe 115 4WD
Бензин

SCe 115
Бензин

SCe 115 4WD
Бензин

dCi 110
Дизель

МКПП-5
механічна
5-ступінчата

МКПП-6
механічна
6-ступенева

МКПП-5
механічна
5-ступінчата

МКПП-6
механічна
6-ступінчата

МКПП-6
механічна
6-ступінчата

Привод коліс
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передній

Повний

Передній

Повний

Потужність (кВт (к.с.)) / при об/хв

84 (115) / 5500

84 (115) / 5500

84 (115) / 5500

Обертальний момент (Н•м) / при об/хв)

156 / 4000
Багатоточкове
послідовне /
атмосферний
1598
4 / 16
Євро 5

156 / 4000
Багатоточкове
послідовне /
атмосферний
1598
4 / 16
Євро 5

156 / 4000
Багатоточкове
послідовне /
атмосферний
1598
4 / 16
Євро 6 С(S)

Ні

Ні

Коробка передач

Тип упорскування / двигуна
Об’єм двигуна (см3)
Кількість циліндрів / клапанів
Норма токсичності
Система ECO енергозбереження та система зупинки
та старту двигуна Stop&Start
ПРОДУКТИВНІСТЬ

dCi 110 4WD
Дизель

Передній

dCi 110 EDC
Дизель
АКПП/EDC-6
роботизована
з подвійним
зчепленням
6-ступінчата
Передній

84 (115) / 5500

80 (110) / 4000

80 (110) / 4000

80 (110) / 4000

156 / 4000
Багатоточкове
послідовне /
атмосферний
1598
4 / 16
Євро 6 С(S)

260 / 1750

250 / 1750

260 / 1750

Безпосереднє /
турбокомпресорний

Безпосереднє /
турбокомпресорний

Безпосереднє /
турбокомпресорний

1461
4/8
Євро 6 B(R)

1461
4/8
Євро 6 B(R)

1461
4/8
Євро 6 B(R)

МКПП-6
механічна
6-ступінчата
Повний

Так

Максимальна швидкість (км/год)

167

167

170

173

158

171

169

Розгін 0-100 км/год (сек)

11,0

12,3

11,9

12,9

11,8

11,9

12,4

NEDC

NEDC

WLTP

NEDC

NEDC

NEDC

162

165

183

WLTP
Так
50
192

122

120

126

5,9

6,2

7,033-9,057

7,32-9,321

4,6

4,6

4,8

8,8

8,7

7,247-9,441

7,649-10,564

4,8

4,5

4,9

7,0

7,1

8,115

8,507

4,7

4,6

4,8

10,14

10,15

10,14

10,15

10,14

10,14

10,15

269
9

280
9

269
9

280
9
Незалежна типу McPherson

280
9

280
9

280
9

Напівжорстка
з пружиною та
амортизатором

Незалежна типу
McPherson

Напівжорстка
з пружиною та
амортизатором

Незалежна типу
McPherson

Напівжорстка
з пружиною та
амортизатором

Напівжорстка
з пружиною та
амортизатором

Незалежна типу
McPherson

ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ*
Тип сертифікації
Режим ECO
Об’єм бака для пального (л)
Викиди CO2 (г/км)
Витрата пального, заміський цикл (л/100км) (висока
фаза-надвисока фаза)
Витрата пального, міський цикл (л/100 км)
(середня фаза-низька фаза)
Витрата пального, комбінований цикл (л/100 км)
КЕРМО
Кермове керування
Діаметр розвороту (м)
ГАЛЬМА ТА ПІДВІСКА
Передні: дискові вентильовані Ø (мм)
Задні: барабанні, Ø (дюйми)
Передня підвіска
Задня підвіска
ДИСКИ, КОЛЕСА, ШИНИ
Розмір шин (передніх та задніх)
ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ
Споряджена маса (мін.-макс.) автомобіля (кг)
Максимальна маса автомобіля (кг)
Максимальна маса автомобіля з причепом (кг)
Максимальна маса причепа, обладнаного гальмами (кг)
Максимальна маса причепа без гальм (кг)
ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Конфігурація 5 місць, дм³/л
ККонфігурація 2 місця (зі складеними задніми
сидіннями), дм³/л

Електропідсилювач керма

215/65 R16
1205-1274
1759
2959
1200
640

1289-1357
1848
3348
1500
685

1254-1337
1712
2812
1400
625

1351-1434
1809
3309
1500
675

1280-1416
1819
3019
1500
640

1379-1441
1854
3054
1500
685

1395-1500
1899
3399
1500
695

445 / 478

376 / 414

445 / 478

376 / 414

445 / 478

445 / 478

376 / 414

1478 / 1623

1409 / 1559

1478 / 1623

1409 / 1559

1478 / 1623

1478 / 1623

1409 / 1559

¹ Витрати пального та викиди CO² сертифіковані за стандартною загальновизнаною методологією. Вона є однаковою для всіх виробників і дозволяє порівнювати транспортні засоби за цим критерієм.

Колісні диски

16” сталеві диски
(розмір шин 215/65 R16)

Розміри

16” сталеві диски Fidji
(розмір шин 215/65 R16)

16” легкосплавні диски Oraga
(розмір шин 215/65 R16)

Фірмові аксесуари
Renault - повний
комплект
для пригод
Фірмові аксесуари Renault зроблять ваш
новий Renault Duster ще більш стильним і
практичним, а ваша поїздка стане набагато
комфортніше.
Проскануйте QR-код для доступу
до онлайн-каталогу аксесуарів:

1 — 16" легкосплавні диски
OLINDA

2— 17" легкосплавні диски
PARANA

3— 17" легкосплавні лиски
STEPPE

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4 — Передній підлокітник з індукційною зарядкою

5 — Гумові килимки

6 — Горизонтальна сітка у багажник

7 — Килимок у багажне відділення з піднятими краями - 4x2

8 — Знімний фаркоп

9 — Багажний бокс на дах Renault

10 — Комплект металевих захисних накладок на днище

11 — Підніжки

12 — Бокові захисні накладки на двері

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 нараховує 39 дилерські центри по всій країні й надає якісне
обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
Послуги служби техдопомоги на дорогах RENAULT Assistance надаються безкоштовно,
цілодобово, на всій території України, окрім територій, на яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-351.

З турботою про Ваш автомобіль.
З увагою до водія.
Ваш Renault Service!
Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення до кожного
клієнта. Безпека, надійність і мобільність — основні принципи роботи сервісної мережі
Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника компанії
Renault в Україні www.my.renault.ua та отримуйте додаткові бонуси.

Безкоштовна гаряча лінія
Служба підримки: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі
стаціонарних і мобільних номерів українських операторів зв’язку —
безкоштовні)
з 8.00 до 20.00 – у будні дні
з 9.00 до 19.00 – у вихідні та святкові дні
Офіційний сайт: www.renault.ua.

Запис
на тест-драйв

RENAULT DUSTER
нестримний. надійний. твій.

www.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Служба підтримки клієнтів: 0 800 500 351

Зовнішній вигляд автомобіля може відрізнятись від зображеного в цій рекламі, що може бути версією
автомобіля для інших ринків. Автомобіль на зображенні не обов’язково відповідає конкретним
моделям, варіантам комплектації або пропозиціям. деякі зображені елементи можуть бути недоступні
або доступні тільки в певній комплектації чи у якості аксесуарів.
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 жовтні 2021 року
Renault рекомендує

