
Νέο Dacia Duster



TCe 130 FAP TCe 150 FAP TCe 130 FAP TCe 150 FAP Blue dCi 115 Blue dCi 115

4x2 4x2 4x4 4x4 4x2 4x4
Αριθμός θέσεων 5
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Κυβισμός (cm3) 1333 1333 1461
Τύπος ψεκασμού/τροφοδοσίας αέρα Άμεσου ψεκασμού/με υπερσυμπιεστή Άμεσου ψεκασμού/με υπερσυμπιεστή Άμεσου ψεκασμού/με υπερσυμπιεστή
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων 4 σε σειρά/16 4 σε σειρά/16 4 σε σειρά/8
Μέγιστη ισχύς Kw CEE (hp)/σ.α.λ. 96 (130)/5000 110 (150)/5250 96 (130)/5000 110 (150)/5250 85 (115)/3750
Μέγιστη ροπή Nm CEE/σ.α.λ. 240/1600 250/1700 240/1600 250/1700 260/2000
Καύσιμο Βενζίνη Βενζίνη Diesel
Stop & Start και Energy Management System Ναι Ναι Ναι
Πρότυπο και τύπος συστήματος ελέγχου εκπομπών ρύπων Euro 6
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Τύπος κιβωτίου Μηχανικό χειροκίνητο
Αριθμός σχέσεων 6
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m) 10,72
ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Ελαστικά 215/65 R16 & 215/60 R17 (προαιρετικός εξοπλισμός) 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι: διάμετρος (mm)/πάχος (mm) 280
Πίσω ταμπούρα (ίντσες) 9"
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 191 200 186 196 181 177
0-100 Km/h (s) 11,1'' 10,4'' 11,1'' 10,6'' 10,5'' 10,4''
400m από στάση (s) 17,8'' 17,3'' 17,7'' 17,6'' 17,6'' 17,7''
1000m από στάση (s) 32,1'' 31,0'' 32,7'' 31,9'' 32,4'' 33,3''
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ (1) (Ευρωπαϊκός κανονισμός 2017/1151 ΕΕ)

Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου WLTP
Λειτουργία Eco Ναι
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) 50
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 (g/km) 138-140 138-140 145 145 115 123
Μικτός κύκλος (l/100km) 6,0-6,1 6,0-6,1 6,4 6,4 4,4 4,7
Υπεραστικός κύκλος (l/100km) 5,3-5,4 5,3-5,4 5,7 5,7 4,1 4,5
Αστικός κύκλος (l/100km) 7,3-7,4 7,3-7,4 7,7 7,7 4,8 4,9
ΒΑΡΗ (kg)
Απόβαρο χωρίς οδηγό (ελάχιστο/μέγιστο) 1234/1312 1234/1312 1234/1312 1234/1312 1320/1398 1405/1483
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg) 1762 1762 1762 1762 1848 1933
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα (kg) 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς φρένα (kg) 650 650 700 700 695 740

Τεχνικά χαρακτηριστικά Duster

(1) Η κατανάλωση κατά την πραγματική χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του οχήματος, τον εξοπλισμό και το στυλ οδήγησης του οδηγού.



Διαστάσεις 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
A Μεταξόνιο 2WD/4WD 2.674/2.676
B Συνολικό μήκος 4.341
C Πρόβολος εμπρός 2WD/4WD 842/841
D Πρόβολος πίσω 2WD/4WD 826/824 
E Μετατρόχιο εμπρός 1.563
F Μετατρόχιο πίσω 2WD/4WD 1.570/1.580
G Συνολικό πλάτος χωρίς/με καθρέφτες 1.804/2.052
H Ύψος χωρίς φορτίο με μπάρες οροφής 2WD/4WD 1.693/1.682
Η1 Ύψος με ανοιχτή πόρτα χώρου αποσκευών χωρίς φορτίο 

2WD/4WD
2.020/2.002

ΟΓΚΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (dm3) 2WD 4WD
Χωρητικότητα κάτω από την εταζέρα (ISO 3832) 445 376
Μέγιστη χωρητικότητα (με αναδιπλούμενα  
τα πίσω καθίσματα και μέχρι την οροφή)

1478 1409
Κ Απόσταση από το έδαφος 210
L Χώρος για τα γόνατα των επιβατών πίσω 170
M Πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός 1.403
Μ1 Πλάτος στο ύψος των αγκώνων πίσω 1.416
P Απόσταση έδρας καθίσματος - οροφής σε κλίση 14° (εμπρός) 900
P1 Απόσταση έδρας καθίσματος - οροφής σε κλίση 14° (πίσω) 892
Υ Εσωτερικό πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών 977
R Γωνία προσέγγισης 2WD/4WD 30°/30°
R1 Γωνία αναχώρησης 2WD/4WD 34°/33°



Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός
AMBIANCE SPORTIVE PRESTIGE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ABS με EBV και AFU ● ● ●

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) και ASR ● ● ●

Hill Start Assist - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση ● ● ●

Hill Descent Control - Σύστημα υποβοήθησης κατάβασης (στην έκδοση 4x4) ● ● ●

Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού ● ● ●

Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός για την προστασία του κεφαλιού και του θώρακα ● ● ●

Αερόσακοι τύπου κουρτίνας ● ● ●

Αισθητήρες φωτεινότητας ● ● ●

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση μη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας  
οδηγού - συνοδηγού

● ● ●

Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ● ● ●

Τρία πίσω προσκέφαλα ● ● ●

Υποδοχές Isofix στα δύο πίσω πλαϊνά καθίσματα ● ● ●

Blind Spot Warning – Σύστημα ειδοποίησης τυφλού σημείου - - ●

ΑΝΕΣΗ
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό ● ● ●

Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί - - ο
Cruise Control με Speed limiter και χειριστήρια στο τιμόνι - ● ●

Τιμόνι & κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος, πίσω διαιρούμενο κάθισμα 
1/3 - 2/3

ο ● ●

Air condition ● ● -
Αυτόματος κλιματισμός - ο ●

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέφτες - ● ●

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός ● ● ●

Παράθυρο οδηγού με λειτουργία άνεσης one touch - ● ●

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω - ● ●

Multi-view camera με τέσσερις κάμερες θέασης - - ●

Κάμερα οπισθοπορείας - ο -
Πίσω αισθητήρες στάθμευσης - ● ●

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
Plug & Radio (ραδιόφωνο, χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία, Bluetooth®, Audio 
streaming, θύρες USB & AUX)

● - -

Σύστημα Πολυμέσων Media Nav Evo (με ελληνικούς χάρτες) - ● ●

Ευρωπαϊκοί χάρτες - ο ο
ECO DRIVE
Υπολογιστής ταξιδίου ● ● ●

Διακόπτης Eco ● ● ●

Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης ταχύτητας ● ● ●

AMBIANCE SPORTIVE PRESTIGE
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Χρώμιο στο πλαίσιο των αεραγωγών και στα όργανα του ταμπλό ● ● ●

Δερμάτινη επένδυση τιμονιού και λεβιέ ταχυτήτων - ● ●

Επένδυση καθισμάτων σε ανθρακί απόχρωση ● - -
Επένδυση καθισμάτων σε μαύρη απόχρωση - ● -
Επένδυση καθισμάτων σε γκρί απόχρωση - - ●

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση οσφυϊκής χώρας, εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο  
& συρτάρι αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού

- ο ●

Δερμάτινα & θερμαινόμενα καθίσματα σε μαύρη απόχρωση - ο ο
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED ● ● ●

Προβολείς ομίχλης ● ● ●

Σκούρα τζάμια ● ● ●

Χειρολαβές σε μαύρο χρώμα ● - -
Χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος - ● ●

Κεντρική κολόνα ενδιάμεσα στα παράθυρα στο χρώμα του αμαξώματος ● - -
Κεντρική κολόνα ενδιάμεσα στα παράθυρα σε μαύρο χρώμα - ● ●

Χρώμιο στη μάσκα εμπρός ● ● ●

Εξωτερικοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα ● ● -
Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα με λογότυπο Duster ● ● -
Pack Look: Κάλυμμα εξ. καθρεφτών σε χρώμιο, Ράγες οροφής σε χρώμιο με 
λογότυπο Duster, Ποδιά προφυλακτήρα εμπρός - πίσω σε απόχρωση χρωμίου, 
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα

- ο ●

ΤΡΟΧΟΙ
Τροχοί 16'' ● - -
Ζάντες αλουμινίου 16'' Cyclade - ● ●

Ζάντες αλουμινίου 17'' Maldive Black - -   ο*
Τροχός αντικατάστασης ● ● ●

●: Βασικός εξοπλισμός, ο: Προαιρετικός εξοπλισμός, -: Δεν διατίθεται

* Ανάλογα το stock



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ATACAMA 
(EPY)*

ΛΕΥΚΟ GLACIER 
(369) **

ΜΠΛΕ COSMOS  
(RPR)*

ΜΠΕΖ DUNE 
(HNP)*

ΜΠΛΕ NAVY 
(D42)**

ΚΑΦΕ VISIOΝ 
(CNM)*

ΓΚΡΙ COMET 
(KNA)*

ΜΑΥΡΟ NACRE 
(676)*

ΓΚΡΙ HIGHLAND 
(KQA)*

Χρώματα Ζάντες

ΤΡΟΧΟΙ 16''

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16'' CYCLADE

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17'' MALDIVE BLACK

* Μεταλλικά χρώματα   **Μή μεταλλικά χρώματα



www.dacia.gr

5ΕΓΓΥΗΣΗ
ή 100.000χλμ.

Χρόνια* Αυτή η έκδοση προβλέπεται να είναι απόλυτα ακριβής και ενημερωμένη ως προς το περιεχόμενο και την παρουσίασή της κατά την ημερομηνία της κυκλοφορίας της. Το παρόν έντυπο έχει καταρτιστεί 
με βάση τα πρωτότυπα ή πειραματικά μοντέλα. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η DACIA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προχωρήσει, ανά πάσα στιγμή, σε 
τροποποίηση των προδιαγραφών των αυτοκινήτων και των αξεσουάρ που περιγράφονται και παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις κοινοποιούνται στους αντιπροσώπους 
της DACIA το συντομότερο δυνατό. Ανάλογα με την αγορά στην οποία απευθύνεται το προϊόν, οι εκδόσεις των μοντέλων μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές και ορισμένα στοιχεία εξοπλισμού να μην 
είναι διαθέσιμα (ως βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός ή αξεσουάρ). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της DACIA. Για τεχνικούς 
λόγους που αφορούν στην εκτύπωση, τα χρώματα που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο δύναται να διαφέρουν κάπως από τα πραγματικά χρώματα του αυτοκινήτου ή τα υλικά του εσωτερικού 
διάκοσμου. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας. Η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου της παρούσας έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε 
μέσο απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας DACIA.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ GENCO POWER SA

*3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση + 2 χρόνια δυνατότητα επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης ή 100.000km (όποιο συμβεί πρώτο).


