
Noul Duster



Noul Duster se simte ca acasă oriunde ar fi. Escaladează, traversează, 
coboară… SUV-ul tău îți deschide drumul către noi descoperiri, în timp 
ce-ți oferă un design atractiv și siguranța de care ai nevoie. 
Modern, puternic, într-un portocaliu Atacama care-ți fură privirea, 
Noul Duster știe cum să lase o impresie memorabilă! Grila frontală 
proeminentă, semnătura luminoasă și designul vor atrage toate 
privirile. De la barele longitudinale până la jantele de 16” sau 17”, 
fiecare element dovedește că a fost conceput pentru aventură. 
Bandourile de protecție laterale, ornamentele faţă şi spate sunt un 
semn clar că pentru Noul Duster nu există drum căruia să nu-i facă faţă!

Orice teren
e un loc
de joacă



Nimic nu stă în calea Noului Duster: servodirecția electrică face condusul mai ușor, iar camera MultiView 
simplifică orice parcare. În interiorul vehiculului, sistemul de încălzire și aerul condiționat sunt automate, iar 
ecranul tactil Media Nav este mereu la îndemână. Confortul interiorului este de asemenea optimizat complet: 
scaune ajustabile, tapițerie rafinată, sistem de acces fără cheie. Pasagerii se vor simți mai în siguranță la bordul 
mașinii cu sistemul de avertizare pentru unghi mort și aprinderea automată a luminilor... Nimic nu a fost neglijat!

Design interior,
confort și siguranță



Fie că mergi pe drumuri convenționale sau descoperi teritorii noi, Noul Duster știe mereu cum să se 
adapteze. Cu garda la sol înaltă, un șasiu robust și mod 4X4, te va ajuta să te bucuri de o adevărată 
experiență off-road. Asistenţa la pornirea în rampă te ajută să cucereşti şi cele mai abrupte înălţimi, 
în timp ce, cu sistemul de asistenţă la coborâre, ai controlul asupra vitezei în pantă. Camera MultiView 
te va ajuta în călătoria off-road, proiectând imagini din exterior pe ecranul Media Nav, pentru a-ţi 
oferi o călătorie cât mai sigură şi plăcută. 

Călătorește
bine echipat CAMERĂ MULTIVIEW

INFORMAȚII 4X4

HSA – ASISTENȚĂ 
LA PORNIREA ÎN RAMPĂ

HDC – ASISTENȚĂ
LA  COBORÂREA PANTEI





Date tehnice
MOTOR SCe 115 SCe 115 4WD TCe 125 TCe 125 4WD dCi 90 dCi 110 dCi 110 EDC dCi 110 4WD

Tip motor 4 cilindri în linie 
(injecție/turbo) Multipunct secvențială Multipunct secvențială Injecție directă Injecție directă Directă Common rail cu multi-injecție
Cilindree (cm3) 1598 1598 1197 1197 1461 1461 1461 1461
Alezaj x Cursă 78 x 83,6 78 x 83,6 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Număr de cilindri – supape  4 / 16  4 / 16  4 / 16  4 / 16  4 / 8  4 / 8  4 / 8  4 / 8
Carburant Benzină fără plumb Benzină fără plumb Benzină fără plumb Benzină fără plumb Motorină Motorină Motorină Motorină
Normă de poluare EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6
Transmisie 4X2 4X4 4X2 4X4 4X2 4X2 4X2 4X4
Putere maximă kw CEE (CP) regim (tr/min) 84 (115) / 5 500 84 (115) / 5 500 92 (125) / 5 250 92 (125) / 5 250 66 (90) / 3 750 80 (109) / 4 000 80 (109) / 4 000 80 (109) / 4 000
Cuplu maxim Nm CEE (CP) regim (tr/min) 156 / 4 000 156 / 4 000 205 / 2 300 205 / 2 300 210 / 1 750 260 / 1 750 250 / 1 750 260 / 1 750
Stop & Start / Energy Smart 
Management DA

CUTIE DE VITEZE
Tip cutie de viteză Cutie manuală Cutie manuală Cutie manuală Cutie manuală Cutie manuală Cutie manuală Cutie automată EDC Cutie manuală
Număr de rapoarte 5 6 6 6 6 6 6 6

PERFORMANȚE
Viteză maximă (km/h) 172 170 177 179 158 171 171 169
0-100 km/h (s)  11.9  12.9  10.4 11.0  13.8  11.8  11.9  12.4
1000 m cu plecare de pe loc  33.9  34.5  32.1  32.6 36.0  34.1  33.8  34.4

PNEURI
Dimensiuni omologate 16” : 215/65                               17” : 215/60                              

CONSUMURI ȘI EMISII* (pneuri normale 16” sau 17”)
Consum în ciclu urban (l/100km) 8 8 7,3 7,1 4,5 4,5 4,4 4,8
Consum în ciclu extra -urban (l/100km) 5,8 6,4 5,5 6 4,4 4,4 4,5 4,7
Consum în ciclu mixt (l/100km) 6,6 7 6,2 6,4 4,4 4,4 4,5 4,7
Emisii CO2 în ciclu mixt (g/km) 149 158 138 145 115 115 116 123
Capacitate rezervor (litri) 50

SISTEME DE ASISTENȚĂ CONSUM REDUS
Funcție/Mod ECO DA

DIRECȚIE
Tip sistem direcție Asistată electric
Diametru de bracaj între trotuare (m)   10.14   10.15   10.14   10.15   10.14   10.14   10.14   10.15

FRÂNE
A.B.S. + E.B.D. (repartiție electronică forță de franâre) + 
A.F.U. (asistare la franârea de urgență) DA

E.S.P. (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) + 
A.S.R (funcție antipatinaj) + H.S.A. (Hill Start Assist) DA

MASE (kg) (pneuri normale 16” sau 17”)
Masă proprie vehicul minimă/maximă (la gol) 1179/1262 1276 / 1359  1200 / 1301 1317 / 1387 1205 / 1327 1205 / 1341 1304 / 1366 1320 / 1387
Masă total maxim autorizată (MTMA) 1712 1809 1782 1867 1801 1819 1854 1899
Masă totală rulantă (M.T.R.) 2812 3309 2892 3367 3001 3019 3054 3399
Sarcină utilă (min-max) - cu șofer 75 kg 450 / 533 450 / 533 481 / 582 480 / 550 474 / 596 478 / 614 488 / 550 512 / 579
Masă maximă remorcabilă cu sistem de frânare mini/maxi 1100 / 1400 1100 / 1500 1200 / 1500 1200 / 1500 1200 / 1500 1200 / 1500 1200 / 1500 1200 / 1500
Masă maximă remorcabilă fără sistem de frânare 625 675 635 695 640 640 685 695
Masă maximă încărcare plafon 75 75 75 75  75 75 75 75

* consumul de carburant, cât și emisiile de CO2 sunt în curs de omologare conform metodelor standard europene în vigoare. Identice pentru toți constructorii de autovehicule, aceste metode permit compararea corectă a performanțelor vehiculelor. 
Consumul real depinde însă de condițiile de rulare și utilizare a fiecărui vehicul, de echipamentelele adiționale și de stilul de condus al fiecărui șofer.



BLANC GLACIER

Echipamente și opțiuni
ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE

NIVEL DE ECHIPARE
1.6 SCe 115 CP • • –
1.6 SCe 115 CP 4WD • • –
1.5 dCi 110 CP • • –
1.5 dCi 110 CP 4WD • • •
1.2 TCe 125 CP – • –
1.2 TCe 125 CP 4WD – • –
1.5 dCi 90 CP – • –
1.5 dCi 110 CP EDC – • •
PREZENTARE EXTERIOARĂ
Sistem de iluminare de tip LED pentru luminile de zi • • •
Jante de oțel 16’’ • – –
Oglinzi de culoare neagră • • –
Oglinzi retrovizoare exterioare cu aspect “Dark Metal” – – •
Jante de oțel stilizate 16’’, design Fidji – • –
Jante aliaj ușor 16”, design Cyclade – ¤ –
Jante diamantate 17’’, design Maldive – – •
Bare pavilion longitudinale de culoare neagră • • –
Bare de pavilion longitudinale cu aspect crom satinat – – •
Geamuri spate și lunetă cu tentă de culoare închisă – – •
Protecție praguri cu aspect crom satinat – – •
Ornament față/spate cu aspect crom satinat – – •
Culoare opacă ¤ ¤ ¤
Culoare metalizată ¤ ¤ ¤
PREZENTARE INTERIOARĂ
Tapițerie interioară “Essential” și ambianță de culoare închisă • – –
Tapițerie interioară “Comfort” și ambianță de culoare închisă – • –
Tapițerie interioară “Prestige” și ambianță de culoare închisă – – •
Tapițerie din piele naturală (disponibilă pe partea centrală a 
scaunului) și piele ecologică – ¤ ¤

SIGURANȚĂ ACTIVĂ ȘI PASIVĂ
A.B.S. + E.B.D. (repartiție electronică de frânare) + A.F.U. (asis-
tare la frânarea de urgență) • • •
E.S.P. (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) + 
A.S.R (funcție antipatinaj) • • •
H.S.A. (sistem de asistență a pornirii în rampă) • • •
Airbag-uri frontale și laterale (cap și torace) pentru șofer 
și pasager față + airbag-uri laterale de tip cortină pentru 
pasagerii spate

• • •

Limitator de viteză (Speed Limiter) • – –
Sistem de monitorizare presiune pneuri • • •
Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate • • •
Roată de rezervă de dimensiuni normale • • •
H.D.C. (sistem de asistență la coborârea pantei)(1) • • •
Cruise Control cu limitator de viteză – • •
CONDUCERE
Buton și funcție Eco Mode • • •
Indicator de schimbare optimă a treptelor de viteză (GSI - Gear 
Shift Indicator) • • •
Lunetă spate încălzită • • •
Închidere centralizată și cheie cu 2 butoane • • •
Sistem de avertizare pentru unghiul mort – – ¤
Asistență la parcarea cu spatele (senzori acustici) – ¤ –
Cameră video pentru asistență la parcarea cu spatele (include 
senzorii acustici) – ¤ •
Cameră MultiView (implică sistem de avertizare pentru 
unghiul mort) – – ¤
Computer de bord cu afișarea temperaturii exterioare • • •

ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE
VIZIBILITATE - ILUMINARE
Oglinzi retrovizoare reglabile manual din interior • – –
Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante – • •
Proiectoare ceață cu iluminare statică în viraj ¤ • •
CONFORT
Senzor de lumină • • •
Tetiere ajustabile pe înălțime față/spate • • •
Banchetă spate rabatabilă 1/1 • – –
Geamuri electrice față și geamuri manuale spate • – –
Geamuri electrice față cu impuls pe partea șoferului, geamuri 
electrice spate – • •
Torpedou iluminat • • •
Scaun șofer cu reglaj pe înălțime și lombar + cotieră
centrală față – • •
Banchetă spate rabatabilă 1/3 - 2/3 – • •
Volan reglabil pe înălțime și adâncime – • •
Volan îmbrăcat în piele neagră, reglabil pe înălțime
și adâncime – ¤ •
Key less entry (Funcția mâini libere) – ¤ ¤
ÎNCĂLZIRE - VENTILARE
Aer condiționat cu reglare manuală ¤ • –
Aer condiționat automat cu reglare monozonă – – •
Scaune față cu sistem de încălzire – ¤ •
MULTIMEDIA
Radio 2 DIN: 4x15W cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, 
USB, Bluetooth® • • –
Radio CD MP3: 4x15W cu satelit de comandă pe volan, priză 
Jack, USB, Bluetooth® ¤ ¤ –
1 priză 12V (situată pe bord) • • •
2 prize 12V (bord + partea laterală pentru pasagerii spate) – • •
Media Nav: Sistem de navigație și multimedia cu ecran tactil 
7” (conține informații 4x4)(1) – ¤ •
Pachet Hărți* (implică Media Nav)(2) – ¤ ¤
PACHETE
PACK MODULARITATE

¤ • –• Banchetă spate rabatabilă 1/3 - 2/3 și podea suprafață plană
• Scaun șofer reglabil pe înălțime
• Volan reglabil pe înălțime și adâncime
PACK LOOK EXTERIOR

– ¤ –
• Bare de pavilion longitudinale cu aspect crom satinat
• Geamuri spate și lunetă cu tentă de culoare închisă
• Jante din aliaj 16’’ Cyclade
• Ornament față/spate cu aspect crom satinat
• Oglinzi retrovizoare exterioare cu aspect “Dark Metal”

PRECIZĂRI:
(1) Informațiile 4x4 sunt diponibile doar pentru versiunile cu tracțiune integrală și Media Nav
(2) Cuprinde țările: Austria, Bosnia și Herțegovina, Belgia, Bulgaria, Elveția, Republica Cehă, Germania, Estonia, Finlanda, 
Guyana Franceză, Guadaloupe, Grecia, Croația, Ungaria, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Letonia, 
Muntenegru, Martinica, Olanda, Norvegia, Danemarca, Polonia, Reunion, România, Serbia, Suedia, Slovenia, Slovacia, San 
Marino, Turcia, Vatican 

LEGENDĂ:
• echipament în serie  
- nu este disponibil  
¤ echipament opțional

Culori

BEIGE DUNEORANGE ATACAMA

BLEU COSMOS

BLEU NAVY

JANTE 16“ 
OȚEL

JANTE 16“ 
FIDJI

JANTE 16“ 
CYCLADE

JANTE 17“ 
MALDIVES

BRUN VISON

NOIR NACRÉ

GRIS COMÈTE

GRIS PLATINE

Jante
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Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de 
la pre-serii sau prototipuri, vehiculele din imagini fiind cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor 
sale, Dacia îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele şi accesoriile descrise şi 
reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoştinţă agenţilor Dacia în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara 
de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm 
să consultaţi agentul Dacia pentru a primi cele mai recente informaţii. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui 
material, culorile reproduse în prezentul document pot fi uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. 
Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei 
publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Dacia. 
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Noul Duster respectă reglementările europene privind reciclarea materialelor și colectarea vehiculelor 
scoase din uz. Mașina este constituită în proporție de 85% din piese reciclabile și integrează materiale 
reciclate. Piesele din plastic și cauciuc ale vehiculului sunt marcate conform standardelor ISO, ceea 
ce permite identificarea rapidă a materialului din care sunt compuse, în momentul dezmembrării 
vehiculului uzat.


