
Dacia Duster



Låt Duster ta 
dig med på nya 
äventyr





Dacia Duster är i sitt rätta element. En modern och robust bil som 
drar blickarna till sig i färgen Orange Atacama. Den tydligt markerade 
kylargrillen, ljussignaturen och den snygga designen lämnar ingen 
oberörd. Varenda detalj, från de längsgående takbågarna till 16- eller 
17-tumsfälgarna avslöjar att detta är en bil gjord för äventyr. Den höga 
markfrigången och hasplåtarna både fram och bak talar samma tydliga  
språk – det finns inga oframkomliga vägar, inte ens hopplösa väglag!

Stormtrivs  
i alla terränger

Dacia Duster







BILENS POSITION VID TERRÄNGKÖRNING

Alla vägar är möjliga 
för Duster
Klättra, ta sig fram, ta sig nedför... Dacia Duster tar dig alltid fram. 
Förhöjd markfrigång, robust chassi, 4x4-läge, här finns allt du behöver 
för riktigt utmanande terräng-körning. Bakom ratten i en trygg och 
självsäker SUV väntar oändliga möjligheter. Säg farväl till de trista  
vägar du kört tusen gånger förut. Våga lämna de innötta hjulspåren  
och ge dig ut på nya äventyr.
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RUNTOMKRING-SIKT-KAMERA, 4 KAMEROR SOM 
HJÄLP BÅDE I OCH UTANFÖR TERRÄNG

Rätt rustad
Dacia Duster har allt det som krävs, oavsett om du älskar att susa fram 
på nylagd, ljudlös asfalt, eller hellre ger dig ut på skumpiga skogsvägar: 
med starthjälp i backe slipper du oroa dig för att rulla bakåt och med 
kontrollsystemet för branta utförsbackar blir det lättare att reglera 
hastigheten när det bär av nedåt igen. Och eftersom det kan vara svårt 
att hålla koll på allt upptäcker runtomkring-sikt-kameran hål, stenar och 
andra småhinder som du vill undvika.
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STARTHJÄLP I BACKE HJÄLP I NEDFÖRSBACKE RUNTOMKRING-SIKT-KAMERA





Körglädje även 
i stadstrafik

Dacia Duster







Komfort i särklass 
Inget kan stoppa Duster i stadskörning. Elektrisk servostyrning underlättar 
körningen och snäva svängar, döda vinkel-varnaren ger tryggare filbyten 
och runtomkring-sikt-kameran är ett utmärkt hjälpmedel vid kluriga 
parkeringsmanövrar. Automatisk tändning av strålkastarna och automatisk 
klimatanläggning skapar en ännu mer avkopplande biltillvaro. Det mångsidiga 
multimediasystemet Media Nav Evolution erbjuder massor av praktiska och 
roliga funktioner. Och som om inte det vore nog finns det även justerbara säten, 
påkostad klädsel och nyckelkort med handsfree-funktion.  
Vi har helt enkelt gjort allt för att du ska trivas! 
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Förvaringsutrymmen med 
plats för kreativitet  
och goda idéer

Dacia Duster anpassar sig efter din äventyrslust. Modulariteten gör att 
du kan bygga om kupén precis som det passar dig – oavsett om du vill få 
med dig alla sport- och fiskegrejer till stugan över helgen eller shoppa 
loss ordentligt när favoritbutiken har rea.Baksätet går att fälla 1/3–2/3* 

och förutom ett generöst bagageutrymme finns det dessutom massor 
av små smarta förvaringsutrymmen i dörrarna, på stolsryggarna till 
framsätena, vid passagerarstolen* och instrumentpanelen. På så vis  
är du alltid beredd att ge dig ut på spontana upptäcktsfärder.

*Beroende på version
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Access Essential

STANDARDUTRUSTNING STANDARDUTRUSTNING
ESSENTIAL= ACCESS +

 - 12-voltsuttag på mittkonsolen fram
 - 16-tums stålfälg
 - ABS-bromsar med panikbromsassistans (EBA) 
och elektronisk bromskraftfördelning (EBV)
 - Antisladd (ESP) med starthjälp i backe (HSA)
 - Automatisk tändning av strålkastarna
 - Däcktrycksövervakning
 - ECO MODE + Stop & Start + växlingsindikator
 - Elektronisk servostyrning
 - Elmanövrerade fönsterhissar fram
 - Fartbegränsare 
 - Fjärrstyrt centrallås
 - Främre och bakre stötfångare i karossfärgen
 - Fällbart baksäte 1/1
 - Färddator med 10 funktioner och 
yttertemperaturmätare
 - Förberedd för radio
 - Förvaringsutrymmen i bakdörrarna

 - ISOFIX-fästen för barnstol på ytterplatser bak
 - Kromdetaljer på kylargrillen
 - Läslampa på förarsidan fram 
 - Nackstöd på alla sittplatser
 - Pyrotekniska säkerhetsbälten fram och bak
 - Sex krockkuddar (fram, i axelhöjd, 
sidogardiner)
 - Signalhorn i ratten
 - Utvändiga dörrhandtag i svart
 - Ljussignatur med LED (varselljus)
 - Ytterbackspeglar i svart, manuellt inifrån 
justerbara

Tillval
 - Längsgående takbågar
 - Reservhjul

 - 16” stålfälg (Design) «FIDJI»
 - Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, uttag för 
AUX+USB, Bluetooth® och rattreglage)
 - Framstolar, eluppvärmda
 - Fällbart och delbart baksäte 1/3-2/3
 - Hill Descent Control/kontrollsystem vid branta 
utförsbackar (HDC) (endast till 4x4)
 - Längsgående takbågar, svarta
 - Ratt ställbar i höjd- och djupled
 - Sarger i matt krom runt 
ventilationsmunstyckena
 - Taklampa bak

Tillval
 - Dimljus fram
 - Europakarta till MEDIA NAV (reducerad karta)
 - Farthållare
 - Manuell luftkonditionering
 - Metallic-lack

 - Multimedia navigationssystem MEDIA NAV: 
pekskärm 7” i färg, navigering, radio med 
digitalradio (DAB+) uttag för AUX+USB, 
Bluetooth® och rattreglage. 4x4-monitor 
(vinklar/kompass) enbart till 4x4. (i paket med 
farthållare och Soft-feel ratt)
 - Parkeringsradar, bak
 - Reservhjul
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Comfort Prestige

STANDARDUTRUSTNING
COMFORT= ESSENTIAL +

STANDARDUTRUSTNING
PRESTIGE = COMFORT +

 - 12-voltsuttag bak
 - Dimljus fram, spoilerljus
 - Elmanövrerade fönsterhissar bak
 - Elmanövrerade fönsterhissar fram med 
pulsfunktion på förarsidan
 - Elstyrda och eluppvärmda ytterbackspeglar
 - Farthållare och fartbegränsare
 - Förvaringsfickor på baksidan av framsätena
 - Hill Descent Control/kontrollsystem vid 
branta utförsbackar (HDC) (endast till 4x4)
 - Invändiga dörrhandtag i matt krom
 - Kromfärgat avgasrör
 - Manuell luftkonditionering
 - Svartmarkerade B-stolpar
 - Två läslampor fram (på förar- och 
passagerarsidan)
 - Tygklädsel «Comfort»
 - Utvändiga dörrhandtag i karrossens färg

Tillval
 - Aluminiumfälgar 16” «CYCLADE» 
 - Automatisk klimatanläggning
 - Backkamera (endast i paket med 
parkeringsradar bak och Multimediasystem 
MEDIA NAV)

 - Designpaket: Aluminiumfälgar 16” 
(«CYCLADE»), kromfärgade ytterbackspeglar, 
takbågar (med Duster-märkning) och hasplåt 
fram/bak. Mörktonade rutor på bakdörrar och 
bakre sidorutor. Tonad bakruta. 
 - Europakarta till MEDIA NAV (reducerad karta)
 - Komfortpaket: Mittarmstöd fram,  
förarsvankstöd och extra förvaringsutrymme  
under passagerarstol fram
 - Läderpaket: Klädsel i läder*/konstläder 
och ratt/växelspaksknopp i «Soft feel»-
konstläder
 - Metallic-lack
 - Multimedia navigationssystem MEDIA NAV:  
pekskärm 7” i färg, navigering, radio med 
digitalradio (DAB+) uttag för AUX+USB, 
Bluetooth®, rattreglage och Apple CarPlay® 
(förberedd för Android Auto®), 4x4-monitor 
(vinklar/kompass) enbart till 4x4.
 - Parkeringsradar bak
 - Ratt & växelspaksknopp i «Soft feel» 
(konstläder)
 - Reservhjul

*Nötläder.

 - Aluminiumfälgar 17” («MALDIVE») i  
svart/grå metallic
 - Designpaket: kromfärgade ytterbackspeglar, 
takbågar (med Duster-märkning) och hasplåt  
fram/bak. Mörktonade rutor på bakdörrar och 
bakre sidorutor. Tonad bakruta. 
 - Dödavinkel-varnare
 - Förarsäte med svankstöd
 - Förvaringsfack/låda under passagerarstol fram 
 - Mittarmstöd fram
 - Multimedia navigationssystem MEDIA NAV: 
pekskärm 7” i färg, navigering, radio med 
digitalradio (DAB+) uttag för AUX+USB, 
Bluetooth®,rattreglage och Apple CarPlay® 
(förberedd för Android Auto®) 4x4-monitor 
(vinklar/kompass) enbart till 4x4. 
 - Parkeringsradar bak med kamera
 - Ratt & växelspaksknopp i «Soft feel» (konstläder)
 - Specialklädsel i tyg «Prestige» med  
Duster-brodyr (framsäten)

Tillval
 - Automatisk luftkonditionering
 - Europakarta till MEDIA NAV  
(reducerad karta)
 - Klädsel läder* och konstläder
 - Metallic-lack
 - Nyckelkort med handsfree-funktion
 - Reservhjul
 - Runtomkring-sikt-kamera 

*Nötläder.

Standardfälg

Dacia Duster

Aluminiumfälg 16” 
«CYCLADE» (tillval)



Lacker

BEIGE DUNE (HNP)

ORANGE ATACAMA (EPY)

COSMOSBLÅ (RPR)

MARINBLÅ (D42) (SOLID)

16” STÅLFÄLG 16” STÅLFÄLG (DESIGN) 
«FIDJI»

16” ALUMINIUMFÄLG  
«CYCLADE»

17” ALUMINIUMFÄLG  
«MALDIVE»

SNÖVIT (369) (SOLID)

BRUN VISON (CNM)

NATT SVART(676)

KOMETGRÅ (KNA)

GRÅ HIGHLAND (KQA)

Fälgar
Dacia Duster



Dacia Duster

Tillbehör
DESIGN OCH SKYDD

1. FRONTBÅGE: Skydda den främre stötfångaren 
och framhäv bilens muskulösa design.

2. SIDE STEPS: Våga sticka ut från mängden och 
ge din bil extra attityd. Ett praktiskt tillbehör som 
underlättar både när du ska in i bilen och när du 
behöver nå upp på taket.

3. EXTRALJUS: Lys upp även det kompaktaste 
mörker så att du alltid ser vart du är på väg. De båda 
strålkastarna monteras på takskenorna och fungerar 
som ett komplement till helljuset. 

4. STYLINGRÖR: Ge din Duster en riktigt kaxig 
framtoning med kromade bågar fram, bak och på 
sidorna.

5–6. SPORTPAKET: Perfekt när du vill att folk ska 
lägga märke till din Dusters sportiga sida. Paketet 
innehåller en list för motorhuven, backspegelkåpor 
och en takspoiler.

7. SKÄRMBREDDARE OCH DÖRRSKYDDSLISTER: 
Skydda din Duster mot vardagens små törnar.

7.

4.

5.

6.

1-2-3.



Tillbehör
KOMFORT OCH SKYDD

8. INSTEGSLISTER LED: Skydda trösklarna på din 
Duster med detta snygga tillbehör. Vit belysning 
som tänds när dörrarna öppnas, understryker den 
moderna designen hos din Duster.

9. TEXTILMATTOR COMFORT: Lättskötta mattor 
som skyddar kupégolvet mot påfrestningar.

10. ARMSTÖD PREMIUM: Mittarmstödet 
ökar körkomforten och ger ytterligare ett 
förvaringsutrymme (1 liter).

11. BAGAGERUMSMATTA OCH LASTKANTSSKYDD: 
Perfekt för enkel och smidig transport av det 
mesta, framförallt smutsiga föremål. Skyddar 
bilens originalmatta och passar perfekt in i 
bagageutrymmet på din bil. Lastkantsskyddet är 
ett praktiskt och snyggt tillbehör som skyddar den 
bakre stötfångaren.

12. BAGAGERUMSMATTA EASYFLEX: Ett flexibelt 
och vattentätt skydd som är perfekt när du 
transporterar stora och smutsiga saker! Anpassar sig 
perfekt efter baksätets placering så att det täcker 
hela bagaget.

8.

11. 12.

9. 10.
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Dacia Duster

13. CYKELHÅLLARE TILL DRAGKROK: Oavsett 
om du ger dig ut ensam eller i sällskap är det 
alltid kul att ha cyklarna med! Hållaren går att 
vika och svänga undan så att du alltid kommer åt 
bagageutrymmet.

14. DELBAR DRAGKROK: Ett oumbärligt tillbehör 
för dig som vill kunna köra med släp när har mycket 
att frakta. Kulleden gör att du snabbt och lätt 
demonterar dragkroken utan verktyg så att din bil 
behåller sitt ursprungliga utseende.

15. LASTHÅLLARE: När du vill få med dig ännu mer: 
sätt fast cykelhållare, skidhållare eller takbox och 
öka bilens lastkapacitet rejält.

16. TAKBOX: Inte riktigt säker på vad ni ska göra på 
semestern? Lämna alla möjligheter öppna och lassa 
in allt från galastass till vandringskängor i takboxen!

17. PARKERINGSSENSOR FRAM OCH BAK: Bli bäst 
i kvarteret på fickparkering! Fyra helintegrerade 
sensorer som känner av eventuella hinder framför 
och bakom bilen och som varnar dig med en 
ljudsignal.

18. FRAMKAMERA 180°: Underlättar både när du 
ska parkera och när det är dags att köra iväg. Med 
det här systemet visas hela området framför bilen 
på navigeringssystemets skärm.

19. BACKKAMERA: Backa bilen bekymmersfritt! Så 
fort du lägger in backen visas området bakom bilen 
på navigeringssystemets skärm.

TRANSPORT OCH SÄKERHET

13.

14. 15–16.

18. 19.17.



Utrustning och tillval
Dacia Duster

Access Essential Comfort Prestige
EXTERIÖR
Ljussignatur med LED
Automatisk tändning av strålkastare (halvljusautomatik)
Kylargrill med kromdetaljer

Främre/bakre stötfångare Ton i ton  
med karossen

Ton i ton  
med karossen

Ton i ton  
med karossen

Ton i ton  
med karossen

Kromfärgad hasplåt fram och bak - - ¤ (Designpaket)

Yttre dörrhandtag Svart Svart Ton i ton  
med karossen

Ton i ton  
med karossen

Svarta ytterbackspeglar -

Kromfärgade ytterbackspeglar - - ¤ (Designpaket)
Svarta längsgående takbågar märkta med Duster ¤ -

Kromfärgade längsgående takbågar märkta med Duster - - ¤ (Designpaket)
Tonade rutor (bakdörrar, bakre sidorutor, bakruta) - - ¤ (Designpaket)
Kromfärgat avgasrör - -

16” stålfälgar - - -

Design-stålfälgar 16” Fidji - -

Aluminiumfälgar 16” Cyclade - - ¤ (enskilt/ -
Designpaket)

Aluminiumfälgar 17” Maldives - - -

Metallic-lack - ¤ ¤ ¤

SÄTEN OCH INTERIÖR
Sarg runt ventilationsmunstyckena Svart Matt krom Matt krom Matt krom
Inre dörrhandtag Svart Svart Matt krom Matt krom
Handtag på framdörrarna Svart Svart Svart med kromdetalj Svart med kromdetalj
Fällbart baksäte 1/1 - - -

Fällbart och delbart ryggstöd till baksätet 1/3–2/3 -

Förvaringslåda under passagerarstolen - - ¤ (Komfortpaket)

Ratt och växelspaksknopp i Soft feel-konstläder - - ¤ / ¤ (Enskilt/
Läderklädselpaket) 

Specialklädsel Access/Essential - -

Specialklädsel Comfort - - -

Specialklädsel Prestige - - -

Klädsel läder och konstläder* - - ¤ (Läderklädselpaket) ¤ (Läderklädselpaket) 

AKTIV OCH PASSIV SÄKERHET
ABS + panikbromsassistans (EBA) + elektronisk 
bromskraftfördelning (EBV)
Elektroniskt antisladdsystem (ESP) (1) med starthjälp i 
backe (HSA)
Krockkudde på förarsidan
Urkopplingsbar krockkudde på passagerarsidan
Sidokrockkuddar i axelhöjd och krockgardiner
Bilbälten fram och bak med pyrotekniska bältessträckare
Däcktrycksövervakning
3-punktsbälten på alla sittplatser
Döda vinkel-varnare - - -

Reservhjul och domkraft (2) ¤ ¤ ¤ ¤

Däckreparationssats
Isofix-fästen för barnstol på sidoplatserna bak

KÖRNING 
Elektrisk servostyrning
Färddator med elva funktioner: total körsträcka, 
trippmätare, förbrukat bränsle, genomsnittlig 
förbrukning, beräknad räckvidd, medelhastighet, service-/
oljebytesintervaller, växlingsindikator, yttertemperatur, 
klocka och bränslemätare
Bältesalarm på samtliga platser  
Eco Mode + Stop & Start 
Kontrollsystem för bromsingrepp i branta utförsbackar, 
HDC (endast på 4x4) -

Access Essential Comfort Prestige
KÖRNING (FORTS.)
Fartbegränsare - -

Farthållare och fartbegränsare - ¤

Parkeringsradar, bak - ¤ ¤

Backkamera (3) - - ¤

Runtomkring-sikt-kamera (4 individuella kameror) - - - ¤

SIKT
Dimstrålkastare - ¤

Ytterbackspeglar som ställs in manuellt från insidan - -

Elektriska, uppvärmda ytterbackspeglar - -

KOMFORT
Ventilationsanläggning med fyra hastigheter, recirkulation 
och pollenfilter - -

Manuell luftkonditionering - ¤

Automatisk klimatanläggning - - ¤ ¤

Fjärrstyrt centrallås
Nyckelkort med handsfree-funktion - - - ¤

Elstyrda fönsterhissar fram
Elstyrda fönsterhissar bak - -

Ratt ställbar i höjd- och djupled -

Förarsäte, reglerbart i höjd -

Förarsäte med justerbart svankstöd och armstöd - - ¤ (Komfortpaket)
Läslampa på förarsidan fram med 20-sekunders timer - -

Två läslampor fram (på förarsidan med 20-sekunderstimer 
samt på passagerarsidan) - -

En läslampa för passagerarna bak -

12-voltsuttag fram/bak
Handskfacksbelysning - -

Bagagerumsbelysning
Framsäten med värme -

LJUDANLÄGGNING
Förberedd för radio - - -

Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, uttag för AUX+USB, 
Bluetooth® och rattreglage) - -

Media Nav Evolution: 7” pekskärm i färg, navigering, 
radio (DAB+), uttag för AUX+USB, Bluetooth®, rattreglage 
och Apple CarPlay® (förberedd för Android Auto®), 4x4-
monitor (vinklar & kompass), endast på 4x4-versioner (4) (5) 
information om eco-körning. 

- ¤ ¤

Karta över västra Europa (reducerad karta; Portugal, 
Spanien, Frankrike, UK ingår ej) (6) - ¤ ¤ ¤

TILLVALSPAKET
Designpaket: kromfärgade utvändiga backspegelkåpor, 
hasplåtar (fram och bak) och längsgående takbågar. 
Tonade rutor på bakdörrar, bakre sidorutor, bakruta.  
16” aluminiumfälgar ”Cyclade” 

- - ¤
(17” aluminiumfälgar 

Maldives)

Komfortpaket: förarsäte med justerbart svankstöd/
armstöd/förvaringslåda under passagerarstolen - - ¤

Läderklädselpaket: Läderklädsel*, ratt och 
växelspaksknopp av konstläder, motivdelar i konstläder 
på framdörrarna.

- - ¤ ¤

* Skinn-/konstläderklädsel med nötläder på sittdynans mittdel och ryggstödet.
(1) Kan endast kopplas ur på 4x4-versionerna.
(2) Tillvalet ”reservhjul + domkraft” ersätter däckreparationssats
(3) För tillvalet ”backkamera” måste bilen vara utrustad med ”Media Nav Evolution”.
(4) Tillvalet ”Media Nav Evolution” ersätter ”Dacia Plug & Radio”. 
(5) För tillvalet ”Media Nav Evolution” måste bilen vara utrustad med tillvalet ”ratt och växelspaksknopp i softfeel” och farthållare.
(6) För tillvalet ”Europakartor” måste bilen vara utrustad med ”Media Nav Evolution”
Om bilen är utrustad med navigeringssystem visas tid och yttertemperatur på skärmen till navigeringssystemet. 
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Motortyper
SCe 115 SCe 115 4WD Blue dCi 115 Blue dCi 115 4WD Tce 130 FAP Tce 150 FAP

MOTORER
Bränsle Bensin Bensin Diesel Diesel Bensin Bensin
Max.effekt KW CEE (hk) vid maximalt varvtal. (varv/min) 84 (115) vid 5500 84 (115) vid 5500 85 (115ch) vid 3750 tr/min 85 (115ch) vid 3750 tr/min 96 (130ch) vid 5000 110 (150ch) vid 5250
Max. vridmoment CEE Nm (m.kg) vid maximalt varvtal. (varv/min) 156 vid 4000 156 vid 4000 260 N.m vid 2000 tr/min 260 N.m vid 2000 tr/min 240 N.m vid 1600 tr/min 250 N.m vid 1700 tr/min
Insprutningstyp Sekventiell multipoint Sekventiell multipoint Direktinsprutning Direktinsprutning Direktinsprutning Direktinsprutning
Cylindervolym (cm3) 1598 1598 1461 1461 1333 1333
Antal cylindrar / Totalt antal ventiler Rak 4 / 16 Rak 4 / 16 Rak 4 / 16 Rak 4 / 16 Rak 4 / 16 Rak 4 / 16
Avgasreningsnivå Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Partikelfilter Nej Nej Ja Ja Ja Ja
Stop & Start Ja Ja Ja Ja Ja Ja

PRESTANDA
Maximal hastighet (km/h) / 0-100 km/h (s) 172 / 11,9 170 / 12,9 181 / 10,5” 177 / 10,4 191 200
400 m / 1000m D.A. (s) 18,3 / 33,9 19 / 34,5 17,6” / 32,4” 17,7 / 33,3 17,8 / 32,1 17,3 / 31

VÄXELLÅDA
Drivning 4x2 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2
Växellådstyp/antal växlar Manuelle / 5 Manuell / 6 Manuell / 6 Manuell / 6 Manuell / 6 Manuell / 6
STYRNING
Styrning Elstyrd variabel servostyrning
Vänddiameter mellan trottoarkanter (m) 10,72

BROMSSYSTEM
Fram: ventilerade skivor (DV) diameter (mm) (DV) 269 (DV) 280 (DV) 280 (DV) 280 (DV) 280 (DV) 280
Bak: trumma (T)/diameter (tum) (T) / 9 (T) / 9 (T) / 9 (T) / 9 (T) / 9 (T) / 9

HJUL OCH DÄCK
16” däck (dimensioner) 215 / 65 R16
17” däck (dimensioner) 215 / 60 R17

FÖRBRUKNING OCH UTSLÄPP
Godkännandeprotokoll WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP
Eco-läge Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Bränsletankens volym (l) 50 50 50 50 50 50
AdBlue-tankens volym (l) / / 14,4 18 / /
Protokoll NEDC WLTP NEDC WLTP NEDC WLTP NEDC WLTP NEDC WLTP NEDC WLTP
CO2-utsläpp (g/km)* 149 175 -180 158 188 -190 109 - 111 131 - 137 123 152 137 -139 154-162 137 -139 154-162
Förbrukning vid blandad körning (l/100 km) 6,5 7,8-8 6,9 8,3-8,4 4,1 - 4,2 5,0 -5,2 4,7 5,8 6 -6,1 6,8-7,1 6 -6,1 6,8-7,1

VIKT (kg)
Olastad tjänstevikt (utan tillval) (MVODM) min/max 1179 / 1262 1276 / 1359 1320 / 1398 1405 / 1483 1234 / 1312 1234 / 1312
Bilens maximala tågvikt (MTR) 2812 3309 3048 3433 2962 2962
Max. godkänd (MMAC) 1712 1809 1848 1933 1762 1762
Nyttolast (CU)** min/max 450 / 533 450 / 533 450 / 528 450 / 528 450 / 528 450 / 528
Maxvikt för släp bromsat 1400 1500 1500 1500 1500 1500
Maxvikt för släp obromsat 625 675 695 740 650 650
Min. bagagerumsvolym under insynsskydd med 
däckreparationssats/med reservhjul enligt ISO 3832 (dm3 VDA) 445 / 445 411 / 376 471 / 428 411 / 376 445 / 445 445 / 445

Max. bagagerumsvolym med baksätet nedfällt med 
däckreparationssats/med reservhjul enligt ISO 3832 (dm3 VDA) 1478 / 1478 1444 / 1409 1485 / 1463 1444 / 1409 1478 / 1478 1478 / 1478

Min. bagagerumsvolym under insynsskydd med 
däckreparationssats/med reservhjul – digital mätning (i liter) 478 / 478 467 / 414 494 / 471 467 / 414 478 / 478 478 / 478

Max. bagagerumsvolym med ryggstödet nedfällt med 
däckreparationssats/med reservhjul enligt – digital mätning (i liter) 1623 / 1623 1614 / 1559 1574 / 1551 1614 / 1559 1623 / 1623 1623 / 1623

*Information om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är framtagen genom standardiserade tester i enlighet med gällande EU-lagstiftning, som gör det möjligt att jämföra olika bilmodellers bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. De angivna värdena är framtagna från test enligt NEDC-testcykeln och från WLTP-testcykeln. Andra 
faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, hjulstorlek, underhåll, väder- och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. För mer information om WLTP och Bonus Malus lagstiftningen se www.dacia.se
** Den angivna nyttolasten gäller för lägsta utrustningsnivå.



Mått
Dacia Duster

MÅTT (MM)    
A Axelavstånd 4x2/4x4 2 674/2 676
B Totallängd 4 341
C Överhäng fram 4x2/4x4 842/841
D Överhäng bak 4x2/4x4 826/824
E Spårvidd fram 1 563
F Spårvidd bak 4x2/4x4 1 570 /1 580
G Totalbredd utan/med backspeglar 1 804/2 052
H Höjd olastad med takbågar 4x2/4x4 1 693/1 682
H1 Höjd olastad med öppen baklucka 4x2/4x4 2 020/2 002

MÅTT (MM)    
K Markfrigång 210
L Utrymme för knäna på rad 2 170
M Kupébredd, armbågsutrymme fram 1 403
M1 Kupébredd, armbågsutrymme bak 1 416
P Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 1 900
P1 Takhöjd bak vid 14° rygglutning, rad 2 892
Y Bredd mellan hjulhusen 977
R Ingångsvinkel 4x2/4x4 30°/30°
R1 Utgångsvinkel 4x2/4x4 34°/33°



Kör, res och njut i sann  
Dacia-anda!

Hos Dacia erbjuder vi kvalitetsbilar till absolut bästa pris. Här hittar 
du stilsäkra och trendiga modeller, men utan en massa onödigt lull-
lull. Självklart utrustade med tillförlitliga och välbeprövade tekniska 
lösningar, alltid till ett fullkomligt oslagbart pris. På knappt tio år har 
vi skakat om och förändrat bilmarknaden i grunden. Otroligt? Inte 
egentligen. Vår hemlighet? En perfekt blandning av enkelhet, insyn och 
generositet. Hos Dacia är allt klart och tydligt hela vägen från valet av 
modell, till pris, ägande och underhåll. Du som väljer att köra Dacia kan 
lita på att du gör ett bra val. Ett val att känna sig nöjd med eftersom det 

betyder att du har valt kvalitet, driftsäkerhet, snygg design och utmärkt 
komfort. Allt till ett riktigt schysst pris. Att välja Dacia innebär också  
möjligheten att kunna köpa en helt ny bil, med all teknik du behöver och 
all utrustning du gillar.
Och sist men inte minst innebär valet av Dacia att du slipper lägga 
varenda krona på din bil. Så att du och familjen kan unna er en lite 
längre semester nästa år, dottern kan få den där gitarren hon alltid har 
drömt om eller att du får chansen att spara en slant, helt enkelt.
Med Dacia kommer du vart du vill och gör vad du vill.

Dacia Duster



Mer Duster 
än någonsin

Dacia Duster





www.dacia.se

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuellt vid trycktillfället. Detta dokument har skapats med 
utgångspunkt från förstudier och prototyper. Som en del av sin löpande produktutveckling förbehåller sig DACIA rätten att när som helst ändra i 
specifikationer för fordon och tillbehör som beskrivs och visas. Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-åteförsäljare. Beroende 
på marknad kan vissa versioner skilja sig åt och viss utrustning inte finnas tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta närmaste  
DACIA-återförsäljare för senaste information. Av trycktekniska skäl kan färger på lack och klädslar som visas i detta dokument skilja sig något 
från verkliga förhållanden. Alla rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt medgivande från DACIA i något som helst 
format reproducera denna publikation eller delar därav.

FOTO: © RENAULT MARKETING 3D - COMMERCE, © RENAULT DESIGN - B. CHIMÈNES ET ADDITIVE, P. CURTET, A. BERNIER - FEBRUARI 2019



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 90
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 90
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 90
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (PDF BD RVB - Pour Email - Planche)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




