
All-new Dacia Duster



  שחרר את
התשוקה שלך

להרפתקה חדשה

Dacia Duster
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3התמונה להמחשה בלבד



Dacia Duster
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התמונות להמחשה בלבד

Dacia Duster

 הדאצ׳יה דאסטר החדש מרגיש בבית בכל מקום שאליו הוא נוסע. מודרני, חזק ומסעיר  
 בצבע כתום אש, הדאסטר החדש משאיר חותם מתמשך! 

 הגריל הקדמי הדומיננטי עם סמל המותג במרכזו והעיצוב האטרקטיבי מסובבים ראשים. 
 מפסי הגגון שעל הגג ועד לחישוקי 16 או 17 אינץ׳*, נראה שהדאסטר תוכנן מראש 

 כמוכן להרפתקה. מגיני הצד, כמו גם מגיני הגחון הקדמיים והאחוריים, הם סימן ברור לכך 
שאין כביש או שביל שהוא אינו מסוגל להתמודד איתו!

*בהתאם לגרסה

אוהב את
כל סוגי הקרקע
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לטפס, לחצות, לרדת... דאצ’יה דאסטר החדש ייקח אותך לכל מקום. 
מרווח גחון גבוה, שלדה חסונה ועם מצב  4X4*... הדאסטר החדש 
ללא ספק ידאג שתיהנה מיכולת הנסיעה שלו גם בשטח. זה הזמן 

 להשאיר מאחוריך את הדרכים הסלולות ולתת ל-SUV החדש שלך 
לפרוץ את הדרך להרפתקה.

4X4 בדגמי גיר ידני בלבד, עם הנעה*
התמונה להמחשה בלבד

Dacia Duster

אין דרך שהדאסטר
אינו יכול לנסוע בה
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התמונה להמחשה בלבד

Dacia Duster
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התמונה להמחשה בלבד

Dacia Duster
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HILL START ASSISTANCE HILL DESCENT CONTROLMULTIVIEW CAMERA

בין אם אתה נוהג על כבישים מסומנים או מפלס את דרכך בשטח, 
דאצ׳יה דאסטר החדש יודע תמיד כיצד להגיב. מערכת הסיוע לזינוק 

בעלייה מסייעת לך להתמודד עם המדרונות התלולים ביותר, בעוד 
בקרת הנסיעה במורד עוזרת לשלוט במהירות שלך. ומכיוון שלא תמיד 

קל לפקח על כל הסביבה, מצלמת MULTIVIEW מזהה מהמורות, 
סלעים או מכשולים קטנים והופכת את הנסיעה שלך לחלקה.*

*בדגם PRESTIGE בלבד. התמונות להמחשה בלבד

Dacia Duster

סע עם אבזור מקיף
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התמונה להמחשה בלבד

Dacia Duster
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Dacia Duster

 דאצ’יה דאסטר החדש
 אוהב גם את רחובות העיר
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*בדגם PRESTIGE בלבד. התמונות להמחשה בלבד

שיא הנוחות

Dacia Duster

שום דבר אינו עומד בדרכו של הדאסטר החדש: הגה הכוח החשמלי הופך את הנהיגה לקלה יותר, 
התראת שטחים מתים הופכת את הנהיגה לבטוחה יותר ומצלמת MULTIVIEW* הופכת את תמרוני 

 החניה לפשוטים יותר. בתוך הרכב, עומדים לרשותך מגוון מערכות נוחות כמו תאורה, מערכת חימום 
*,ומיזוג אוויר אוטומטיות ומערכת מולטימדיה MEDIA NAV. נוחות הפנים עברה גם היא עדכון מלא: 

 .*)KEYLESS( מושבים מתכווננים, ריפוד עדכני ומודרני וכניסה ללא מפתח
שום דבר לא נשאר מאחור! 
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התמונה להמחשה בלבד

Dacia Duster
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דאצ’יה דאסטר החדש מסוגל להתאים את עצמו לכל הרפתקה שתחפוץ. 
הוא בעל אפשרויות כיוונון רבות, כך שתוכל להתאים את תא הנוסעים לכל צורך, 

 בין אם להרפתקה בסוף השבוע או למסע קניות. מושב הספסל האחורי, 
המתקפל ביחס 2/3-1/3, יכולת ההעמסה של אזור המטען, מקומות האחסון 

 הגדולים בדלתות, מאחורי גב המושבים הקדמיים ומתחת למושב הנוסע, 
ולוח המכשירים, מאפשרים לך ליהנות גם מהמסעות הבלתי צפויים.

התמונות להמחשה בלבד

Dacia Duster

מוכן לכל
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Prestige רמת אבזור Lauréate רמת אבזור

6 כריות אוויר	 
זיהוי הולכי רגל ורכב דו גלגלי, בקרת סטייה 	 

מנתיב, ניטור מרחק מלפנים
 	 MediaNav 7.0" מערכת מולטימדיה וניווט

תומכת USB, AUX, MP3, Bluetooth עם 
*Android Auto-ול Apple CarPlay-תאימות ל

4 רמקולים 	 
מצלמה אחורית	 
4 חלונות חשמל עם הפעלה אוט' לנהג	 
מזגן מקורי	 
בקרת שיוט עם מגביל מהירות	 
חיישני אורות אוטומטיים	 
 	Start & Stop מערכת
מצב ECO לחסכון בדלק	 
הגה מצופה עור סינתטי	 

חיישני חניה אחוריים	 
חישוקי פלדה "16 	 
מסילות גגון בגימור שחור	 
קצה אגזוז מצופה כרום	 
שמשות כהות מאחור	 
 	LED תאורת יום
מראות צד מתכווננות חשמלית	 
פנסי ערפל	 
ידיות דלתות בצבע הרכב	 
גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק	 
 מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק + 	 

משענת יד לנהג
שקע 12V מאחור	 
קיפול מושב אחורי 1/3-2/3	 
ידיות כרום בתא הנוסעים	 

6 כריות אוויר	 
מערכת לזיהוי שטח מת	 
זיהוי הולכי רגל ורכב דו גלגלי, בקרת סטייה 	 

מנתיב, ניטור מרחק מלפנים
 	 MediaNav 7.0" מערכת מולטימדיה וניווט

תומכת USB, AUX, MP3, Bluetooth עם 
*Android Auto-ול Apple CarPlay-תאימות ל

4 רמקולים + 2 טוויטרים	 
מצלמה היקפית 360 מעלות	 
4 חלונות חשמל עם הפעלה אוט' לנהג	 
בקרת אקלים אלקטרונית	 
 	Keyless כרטיס מפתח חכם והנעה
בקרת שיוט עם מגביל מהירות	 
חיישני אורות אוטומטיים	 
 	Start & Stop מערכת
מצב ECO לחסכון בדלק	 
הגה מצופה עור סינתטי	 

חיישני חניה אחוריים	 
 	 Maldives 17"  חישוקי אלומיניום
 מראות צד, לוחות גחון קדמי ואחורי 	 

בגימור כרום
מסילות גגון בגימור כרום	 
קצה אגזוז מצופה כרום	 
שמשות כהות מאחור	 
 	LED תאורת יום
מראות צד מתכווננות חשמלית	 
פנסי ערפל	 
ידיות דלתות בצבע הרכב	 
גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק	 
 מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק + 	 

משענת יד לנהג
שקע 12V מאחור	 
קיפול מושב אחורי 1/3-2/3	 
ידיות כרום בתא הנוסעים	 

Lauréate אבזור עיקריPrestige אבזור עיקרי

 )דגמי 4X4 בלבד(:
בקרת זחילה במדרון 	 
 	4X4 Monitoring

התמונות להמחשה בלבד.

Dacia Duster
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מפרט אבזור
LAURÉATEPRESTIGE

אביזרי נוחות ותפעול
בקרת אקלים אלק׳	מזגן אוויר מקורי

		4 חלונות חשמל + הפעלה אוטומטית לנהג
		מראות צד מתכווננות חשמלית

*Android Auto-ול Apple CarPlay-ותאימות ל BLUETOOTH®, MP3 הכוללת MediaNav 7.0" מערכת מולטימדיה וניווט		
+ 2 טוויטרים	4 רמקולים

		חיישני חניה אחוריים
		מצלמה אחורית

	-מצלמה היקפית 360 מעלות
Keyless כרטיס מפתח חכם והנעה-	

		חיישני אורות אוט'
Start & Stop מערכת		

		גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק
		הגה מצופה עור סינתטי

		בקרת שיוט עם מגביל מהירות
		מצב ECO לעזרה בחסכון בדלק

+ לוגו Duster רקום	ריפוד בד בצבע שחור
		מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק + משענת יד

		שקע 12V מאחור
		ידיות כרום בתא הנוסעים

		קיפול מושב אחורי 1/3-2/3
		כיסים בגב המושבים

)4x4 בקרת זחילה במדרון )בדגמי		
)4x4 4 )בדגמיx4 Monitoring		

אבזור חיצוני
-	חישוקי פלדה "16

Maldives 17" חישוקי אלומיניום-	
		קצה אגזוז מצופה כרום

		שמשות כהות מאחור
		פנסי ערפל קדמיים

בגימור כרום מט	מסילות גגון בצבע שחור
	-מראות צד, לוחות גחון קדמי ואחורי בגימור כרום מט

LED תאורת יום		
		גלגל חלופי

אבזור בטיחותי
		6 כריות אוויר

		ניטור מרחק מלפנים
		בקרת סטייה מנתיב

	-מערכת לזיהוי שטח מת
		זיהוי רכב דו גלגלי

		זיהוי הולכי רגל
ABS, EBD - מערכת למניעת נעילה וחלוקת עומס גלגלים בבלימה		

**EBA - מערכת לבלימה במצבי חירום		
ESP - מערכת בקרת יציבות		

Hill Start Assist - מערכת לסיוע בהתחלת נסיעה במדרון		
TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים		

		עוגני ISOFIX במושבים אחוריים

• סטנדרטי      ₧ אופציה      - לא זמין

 BLUETOOTH®-תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה  *  
אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין 

 היצרן מחויב לכך.
חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב 
זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן אותם, 

ולפיכך אין היצרן או היבואן מתחייבים לכך. בנוסף, 
המערכת כוללת תשתית גישה אינטרנטית למערכת 
ניווט. ייתכן ויישומי מערכת הניווט לא יהיו פעילים עקב 

עדכוני גרסה של ספק מערכת הניווט.
**  מערכת עזר משלימה לנהג הפועלת בכפוף לתנאי 

הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות נוספות. 
לפרטים יש לעיין בספר הרכב.

Dacia Duster
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1

5

 1. מנשא אופניים Thule לוו גרירה
לנשיאת 2 זוגות אופניים

2. גגון אלומיניום למוטות אורך

3. תא אחסון לגג
ֿ*תא האחסון מחייב התקנת מוטות רוחב

 4. צידנית קירור ניידת לרכב
קירורית ניידת עם חיבור לחשמל ביתי + חיבור למצת 

ברכב, 20 ליטר, 12 וולט

 5. סט 4 מגיני בוץ
סט מגיני בוץ קדמיים + אחוריים, מגן על הרכב מפני 

נזקי בוץ וחצץ

6. התקן גרר + חיבור חשמל 13 פין

הובלה ובטיחות

אביזרים

האביזרים בעמוד זה בתוספת תשלום. 
התמונות להמחשה בלבד.

2-3

Dacia Duster
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7

10

98

11

7. סט שטיחי גומי דופן גבוהה
מותאמים התאמה מלאה לרכב. תופסנים להצמדת 

השטיח לרצפת הרכב למניעת החלקה 

 8. מדרכות צד

9. חישוקי אלומיניום

10. שטיח גומי לתא מטען

DUSTER 11. מדרך סף לתא מטען ניקל + לוגו

נוחות והגנה

האביזרים בעמוד זה בתוספת תשלום. 
התמונות להמחשה בלבד.

Dacia Duster
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16

14

15.

13

אביזרים

13. סט מדרכות צד דקורטיביות

14. ספויילר אחורי בצבע הרכב

15. הרחבת כנפיים

16. מגיני דלתות

עיצוב והגנה

האביזרים בעמוד זה בתוספת תשלום. 
התמונות להמחשה בלבד.

Dacia Duster
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אנו בדאצ׳יה מציעים כלי רכב מושכים ואיכותיים במחירים 
תחרותיים. כלי רכב בעלי סגנון ברור, אך ללא קישוטים 
 מיותרים, מצוידים בטכנולוגיה האמינה והמוכחת ביותר, 

 וכל זה במחיר ללא מתחרים. בתוך עשר שנים בלבד, 
שינינו והתאמנו את שוק הרכב. מדהים? לא ממש. הסוד 
שלנו הוא שילוב של פשטות, שקיפות ונדיבות. ממבחר 

הדגמים ועד למחיר ולתחזוקה, בדאצ׳יה הכל ברור ומובן. 
הנסיעה בדאצ’יה, משמעותה להיות בטוח שעשית את 
הבחירה הנכונה. המשמעות שלה היא בחירה באיכות, 

באמינות, בעיצוב, בנוחות, ומעל לכל - במחיר הוגן. 
המשמעות היא שאתה מסוגל לקנות לעצמך רכב חדש 

שעונה על הצרכים והרצונות שלך.
ולסיום, המשמעות של נסיעה בדאצ’יה היא שאינך צריך יותר 
לשים את כל כספך על הרכב שלך - אתה עדיין יכול לצאת 
לחופשה, להעניק לבת שלך את הגיטרה שעליה היא חלמה 

או פשוט לחסוך את הכסף.
עם דאצ’יה, תוכל להגיע לאן שאתה רוצה ולעשות מה 

שאתה רוצה.

דאצ’יה
נהג, טייל, תיהנה ...
זו הרוח של דאצ’יה!

Dacia Duster
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סוג מרכב 
 TCe 130 2X4  TCe 150 4X4  dCi 115 4X4  מנוע 
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    1,804/2,052 
   1,682/1,693  

   2,002/2,020  
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  892 מרווח ראש ( 14 מעלות) מאחור   

    977  

 
    

  
 1,559/1,623  

 
  
  

Dacia Duster 

d Ci 115 2X4 
 סולר

T Ce 130 4X4 T Ce 150 2X4 
 דלק סוג בנזין

K9K U8 H5HB4  *מנוע דגם
16) (4 טורי, 8) (4 טורי,  תצורה, מספר בוכנות (מספר שסתומים)

1,461 1,332  (סמ"ק) נפח
76X80.5 72.2X81.3  (מ"מ) מהלך x קדח

116/3,750 116/3,750 150/5,250 131/5,000 150/5,250 131/5,000  הספק מירבי (סל"ד/כ"ס)
26.5/2,000 26.5/2,000 25.5/1,700 24.5/1,600 25.5/1,700 24.5/1,600  מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ)

הזרקה ישירה עם מסילה משותפת, טורבו VVT הזרקה ישירה, טורבו, תזמון שסתומים משתנה  דלק אספקת
6 יורו  תקן זיהום אוויר אירופאי

4,341   
841/842 C 
824/826 D 

1,563 E 
1,580/1,570 F 

G 
H 

H1 
 K 

170 L 
1,403 M 
1,416 M1 
900 P 

4X4 קדמית 4X4 4X4P1 
Y 

5.1 4.6 7.5 7.6 7.3 7.2  ק"מ) 100ליטר ל-ירונית (ע ק**ת דלריכצ
4.2 3.9 5.3 5.6 5.2 5.1  ק"מ) 100ליטר ל-ירונית (בינע
4.5 4.2 6.1 6.3 6.0 5.9  ק"מ) 100משולבת (ליטר ל-
175 183 198 186 202 19.3  מהירות מירבית (קמ"ש)
10.2 10.3 10.6 11.1 9.7 10.6  (שניות) קמ"ש 0-100 תאוצה

376/445 
414/478 

30/30 
33/34 

10.72 10.72 10.14 10.14 10.14 10.14 

ABS, ESP, EBA, EBD 

215/65 R16 - 215/60 R17 

1,480 1,395 1,406 1,406 1,309 1,309  משקל עצמי (ק"ג)
1,933 1,848 1,845 1,845 1,762 1,762  משקל כללי (ק"ג)
453 453 439 439 453 453  משקל העמסה מירבי (ק"ג)

1,020 995 975 975 950 950  עומס מירבי בסרן הקדמי (ק"ג)
1,015 955 1,005 1,005 1,000 1,000  עומס מירבי בסרן האחורי (ק"ג)
740 695 700 700 650 650  משקל מירבי של גרור ללא בלמים (ק"ג)

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500  משקל מירבי של גרור עם בלמים (ק"ג)
50 50 50 50 50 50  נפח מיכל דלק (ליטר)
18 14.4 - - - -  (ליטר) AdBlue נפח מיכל אוריאה

מידות מפרט טכני
מידות (מ״מ)

 4X4 /2X4  מרווח סרנים
 כללי אורך

 4X4 /2X4  שלוחה קדמית
 4X4 /2X4  שלוחה אחורית

 מפשק גלגלים קדמי
 4X4 /2X4  מפשק גלגלים אחורי

 רוחב כללי עם/בלי מראות
 4X4 /2X4  גובה כללי עם מסילות גגון

 4X4 /2X4  גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה
 גחון מרווח

 מרווח ברכיים מאחור

 מרווח מרפקים מלפנים הילוכים תיבת
 מרווח מרפקים מאחור

מרווח ראש ( 14 מעלות)  מלפנים ידנית, 6  הילוכים התיבה סוג
 קדמית קדמית הנעה

 רוחב פנימי בין קשתות גלגלים ביצועים

נפח אזור העמסה (ליטר)
4X4 /2X4  נפח תא מטען

 4X4 /2X4  נפח כולל מתחת לכיסוי תא מטען

מערכת היגוי

 4X4 /2X4  נפח תא מטען מירבי (מושב אחורי מקופל)

 (מעלות) זוויות
 4X4 /2X4  זווית גישה

 זווית נטישה 4X4 /2X4 הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנה סוג
 קוטר סיבוב בין מדרכות (מ')

 בלמים
 דיסק מאוורר קדמיים בלמים
 תוף אחוריים בלמים

 בטיחות מערכות

 צמיגים
 צמיגים מידת

 משקלים

* באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית, יתכן ותדלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין 
עירונית לזמן ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ״ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותדלק נורת אזהרה

לפיה  יש לבצע החלפת שמן ומסנן השמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזוקה התקופתית לרכב. 
לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב ובחוברת אחריות ושירות. **נתוני צריכת הדלק הם עפ״י תוצאות מבחן מעבדה. 

צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה משמעותית הואיל והיא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך וגורמים נוספים. 



      
      

      
      
      
      

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   

  
     

  

  

 

  

 

 

Dacia Duster 

םעיבצ
1,200₪ תוספת בגין צבע מטאלי  מטאליים צבעים

 בז׳ מטאלי (HNP ) חום מטאלי (CNM ) שחור  פנינה  מטאלי  ( 676)  כסף  מטאלי (KQA ) לבן קרח ( 369)

( KNA) אפור מטאלי ( RQH) כחול בהיר מטאלי ( EPY) כתום מטאלי 

 דבלה בשחמהת לונומתה

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם  קוד דגם
 LAURÉATE 100, 106 ינדי 4X4 / 4X2 ןיזנו בברו' טל 1.33 1
 LAURÉATE 105,110 ינדי 4X4 / 2X4 לזיו דברו' טל 1.5 1
 PRESTIGE 98,101,107 ינדי 4X2 לזיו דברו' טל 4X4 ,2X1.5 / 4 ןיזנו בברו' טל 1.33 1

רמת 
רמת  8 7 6 5 4 3 2 1 0בטיחות גבוהה 

בטיחות  נמוכה
 :בכרת בקנותומת הוחיטבת הכורעט מרויפ

זיהוי תמרורי תנועה רוורס מצלמת זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״  כריות אוויר 6
בלימה אוטומטית בעת חירום מערכת זיהוי רכב דו גלגלי בקרת שיוט אדפטיבית  בקרת סטייה מנתיב

תיבמנ טיהס תלמניע קטיביתא תמערכ חיישני חגורות בטיחות זיהוי הולכי רגל  ניטור מרחק מלפנים
בכרם הגדת בנקתוה מניאת שכרעמ הנקתהת לילנויצפות אכרעמ בכרם הגדת בנקתות מכרעמ  א:רקמ

דרגת זיהום אוויר *ק"מ 100נתוני צריכת דלק בליטרים ל-  דגם
4.5 9 דרגה משולב 4.2 בינעירוני 5.1 עירוני  ינדי 4X4 לזיו דברו' טל 1.5
4.2 8 דרגה משולב 3.9 בינעירוני 4.6 עירוני  ינדי 4X2 לזיו דברו' טל 1.5
5.9 10 דרגה משולב 5.1 בינעירוני 7.2 עירוני  LAURÉATE ינדי 4X2 ןיזנו בברו' טל 1.33
6.0 10 דרגה משולב 5.2 בינעירוני 7.3 עירוני  PRESTIGE ינדי 4X2 ןיזנו בברו' טל 1.33
6.3 13 דרגה משולב 5.6 בינעירוני 7.6 עירוני  LAURÉATE ינדי 4X4 ןיזנו בברו' טל 1.33
6.3 14 דרגה משולב 5.8 בינעירוני 7.3 עירוני  PRESTIGE ינדי 4X4 ןיזנו בברו' טל 1.33

 *י*עמנו בכרר מיוום אוהית זגרד
 םהויז
ריזעמ

זיהום 
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2מירבי 

Regulation (EC) 715/2007 ,80/1268/EEC *נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה,
 **המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט  2009. 
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עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות 
עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה 
של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד 
ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה 
מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. 
התמונות להמחשה בלבד. מסיבות הקשורות בדפוס, ייתכן שצבעים מסוימים במסמך זה יהיו 
שונים מצבעי המרכב או צבעי הריפוד בפועל. כל הזכויות שמורות. אסור להפיק מסמך זה או 
חלקים ממנו בשום תצורה ובשום אמצעי ללא אישור מראש ובכתב מחברת דאצ'יה. ט.ל.ח.

*www.dacia.co.il לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: 5755



NEW
DACIA DUSTER



יותר דאצ׳יה
מתמיד

 דאסטר החדש הוא יותר מתמיד "רכב השטח האייקוני". הגריל הקדמי המחודש מחזק את אופיו ההרפתקני. 
פנסי ה-LED בעיצוב החדש מלפנים ומאחור, מאירים את הכביש בצורה בטוחה יותר.

הספוילר המחודש עוזר להפחית את פליטת הפחמן הדו חמצני וחישוקי האלומיניום החדשים מוסיפים להופעה 
הייחודית של הדאסטר. יש גם צבע כתום חדש שעושה חשק לעלות לכביש.

חישוקי סגסוגת ״17 חזית רכב בעיצוב חדש Y פנסים אחוריים בצורת
2



DACIA DUSTER
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DACIA DUSTER

5

נוחות
בכל מצב

רבים מכם חיכו לזה – הדאסטר החדש עם תיבת ההילוכים האוטומטית הגיע והופך את הנהיגה למהנה עוד יותר. 
מסך המגע בגודל 8 אינץ' במערכת המולטימדיה מקל על השימוש וקריאת המידע.

הריפוד בעל המראה החדש, משענות הראש הקדמיות ומשענת היד המרכזית גורמים לחוויית נהיגה נוחה יותר.

דאגנו גם לנוסעים מאחור עם פיצ'רים כמו 2 יציאות USB המאפשרות להטעין טאבלטים וסמארטפונים, כך שאפשר 
לצאת למסעות ארוכים בראש שקט. בנוסף תיהנו מכרטיס מפתח חכם, זיהוי שטח מת ומצלמת 360 מעלות.

.Apple Inc הוא סימן מסחרי של Apple CarPlay .Google Inc הוא סימן מסחרי של Android Auto

ריפודים ומשענות ראש חדשים ונוחיםתיבת הילוכית אוטומטית ANDROID AUTOTM או APPLE CARPLAYTM ™תצוגת הסמארטפון על גבי מסך מגע ״8 בעזרת



DACIA DUSTER

WHEELS  

COLORS  

GLACIER 
WHITE(1)

IRON  
BLUE(2)

FUSION 
RED(2)

PEARL 
BLACK(2)

HIGHLAND 
GREY(2)

ARIZONA 
ORANGE(2)

SLATE 
GREY(2)

(1) Opaque colours - (2) Metallic colours

COLORS & WHEELS

16” STEEL WHEEL 16” FIDJI  
STEEL WHEEL

16” ORAGA  
ALLOY WHEEL

17” TERGAN  
ALLOY WHEEL

DACIA DUSTER

WHEELS  

COLORS  

GLACIER 
WHITE(1)

IRON  
BLUE(2)

FUSION 
RED(2)

PEARL 
BLACK(2)

HIGHLAND 
GREY(2)

ARIZONA 
ORANGE(2)

SLATE 
GREY(2)

(1) Opaque colours - (2) Metallic colours

COLORS & WHEELS

16” STEEL WHEEL 16” FIDJI  
STEEL WHEEL

16” ORAGA  
ALLOY WHEEL

17” TERGAN  
ALLOY WHEEL

6 כריות אוויר	 
זיהוי הולכי רגל ורכב דו גלגלי, בקרת סטייה 	 

מנתיב, ניטור מרחק מלפנים
 	 MediaNav 8.0" מערכת מולטימדיה וניווט

USB, AUX, MP3, Bluetooth תומכת 
Apple CarPlay-עם תאימות ל 

*Android Auto-ול
4 רמקולים 	 
מצלמה אחורית	 
4 חלונות חשמל עם הפעלה אוט' לנהג	 
מזגן מקורי	 
בקרת שיוט עם מגביל מהירות	 
חיישני אורות אוטומטיים	 
מצב ECO לחסכון בדלק	 
הגה מצופה עור סינתטי	 

חיישני חניה אחוריים	 
 	FIDJI 16" חישוקי פלדה
מסילות גגון בגימור שחור	 
קצה אגזוז מצופה כרום	 
שמשות כהות מאחור	 
 	LED תאורת יום
מראות צד מתכווננות חשמלית	 
פנסי ערפל	 
ידיות דלתות בצבע הרכב	 
גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק	 
 מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק + 	 

משענת יד לנהג
 	USB 12 מאחור + 2 שקעיV שקע
קיפול מושב אחורי 1/3-2/3	 
ידיות כרום בתא הנוסעים	 

6 כריות אוויר	 
מערכת לזיהוי שטח מת	 
זיהוי הולכי רגל ורכב דו גלגלי, בקרת סטייה 	 

מנתיב, ניטור מרחק מלפנים
 	 MediaNav 8.0" מערכת מולטימדיה וניווט

USB, AUX, MP3, Bluetooth תומכת 
Apple CarPlay-עם תאימות ל 

*Android Auto-ול
4 רמקולים + 2 טוויטרים	 
מצלמה היקפית 360 מעלות	 
4 חלונות חשמל עם הפעלה אוט' לנהג	 
בקרת אקלים אלקטרונית	 
 	Keyless כרטיס מפתח חכם והנעה
בקרת שיוט עם מגביל מהירות	 
חיישני אורות אוטומטיים	 
מצב ECO לחסכון בדלק	 
הגה מצופה עור סינתטי	 

חיישני חניה אחוריים	 
 	 TERGAN 17"  חישוקי אלומיניום
 מראות צד, לוחות גחון קדמי ואחורי 	 

בגימור כרום
מסילות גגון בגימור כרום	 
קצה אגזוז מצופה כרום	 
שמשות כהות מאחור	 
 	LED תאורת יום
מראות צד מתכווננות חשמלית	 
פנסי ערפל	 
ידיות דלתות בצבע הרכב	 
גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק	 
 מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק + 	 

משענת יד לנהג
 	USB 12 מאחור + 2 שקעיV שקע
קיפול מושב אחורי 1/3-2/3	 
ידיות כרום בתא הנוסעים	 

התמונות להמחשה בלבד.

 DACIA DUSTER

רמת אבזור
LAURÉATE

 DACIA DUSTER

רמת אבזור
PRESTIGE

אבזור עיקריאבזור עיקרי



אביזרי נוחות ותפעול
בקרת אקלים אלק׳	מזגן אוויר מקורי

		4 חלונות חשמל + הפעלה אוטומטית לנהג
		מראות צד מתכווננות חשמלית

 MP3 הכוללת MediaNav 8.0" מערכת מולטימדיה וניווט
*Android Auto-ול Apple CarPlay-ותאימות ל ,BLUETOOTH®

		

+ 2 טוויטרים	4 רמקולים
		חיישני חניה אחוריים

-	מצלמה אחורית
	-מצלמה היקפית 360 מעלות

Keyless כרטיס מפתח חכם והנעה-	
		חיישני אורות אוט'

		גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק
		הגה מצופה עור סינתטי

		בקרת שיוט עם מגביל מהירות
		מצב ECO לעזרה בחסכון בדלק

+לוגו דאסטר רקום	ריפוד בד בצבע שחור
		מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק + משענת יד

USB 12 מאחור + 2 שקעיV שקע		
		ידיות כרום בתא הנוסעים

		קיפול מושב אחורי 1/3-2/3
		כיסים בגב המושבים

אבזור חיצוני
FIDJI 16" חישוקי פלדה	-

TERGAN 17" חישוקי אלומיניום-	
		קצה אגזוז מצופה כרום

		שמשות כהות מאחור
		פנסי ערפל קדמיים

בגימור כרום מט	מסילות גגון בצבע שחור
	-מראות צד, לוחות גחון קדמי ואחורי בגימור כרום מט

LED תאורת יום		
		גלגל חלופי

אבזור בטיחותי
		6 כריות אוויר

		ניטור מרחק מלפנים
		בקרת סטייה מנתיב

	-מערכת לזיהוי שטח מת
		זיהוי רכב דו גלגלי

		זיהוי הולכי רגל
ABS, EBD - מערכת למניעת נעילה וחלוקת עומס גלגלים בבלימה		

**EBA - מערכת לבלימה במצבי חירום		
ESP - מערכת בקרת יציבות		

Hill Start Assist - מערכת לסיוע בהתחלת נסיעה במדרון		
TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים		

		עוגני ISOFIX במושבים אחוריים

• סטנדרטי      ₧ אופציה      - לא זמין
תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת הבלוטות׳ אינה תקפה לכל המכשירים ה משווקים בישראל ואין היצרן מחויב לכך.  *  

 חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מתחייבים לכך. 
בנוסף, המערכת כוללת תשתית גישה אינטרנטית למערכת ניווט. ייתכן ויישומי מערכת הניווט לא יהיו פעילים עקב עדכוני גרסה של ספק מערכת הניווט.

**  מערכת עזר משלימה לנהג הפועלת בכפוף לתנאי הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות נוספות. לפרטים יש לעיין בספר הרכב.

 DACIA DUSTER

מפרט אבזור
PRESTIGEPRESTIGE LAURÉATELAURÉATE



GLACIER 
WHITE(1)

IRON  
BLUE(2)

מטאלי

FUSION 
RED(2)

מטאלי

PEARL 
BLACK(2)

מטאלי

HIGHLAND 
GREY(2)

מטאלי

ARIZONA 
ORANGE(2)

מטאלי

SLATE 
GREY(2)

מטאלי

DACIA DUSTER

WHEELS  

COLORS  

(1) Opaque colours - (2) Metallic colours

COLORS & WHEELS

16” STEEL WHEEL 16” FIDJI  
STEEL WHEEL

16” ORAGA  
ALLOY WHEEL

17” TERGAN  
ALLOY WHEEL

 DACIA DUSTER

צבעים וגלגלים
DACIA DUSTER

WHEELS  

COLORS  

GLACIER 
WHITE(1)

IRON  
BLUE(2)

FUSION 
RED(2)

PEARL 
BLACK(2)

HIGHLAND 
GREY(2)

ARIZONA 
ORANGE(2)

SLATE 
GREY(2)

(1) Opaque colours - (2) Metallic colours

COLORS & WHEELS

16” STEEL WHEEL 16” FIDJI  
STEEL WHEEL

16” ORAGA  
ALLOY WHEEL

17” TERGAN  
ALLOY WHEEL

DACIA DUSTER

WHEELS  

COLORS  

GLACIER 
WHITE(1)

IRON  
BLUE(2)

FUSION 
RED(2)

PEARL 
BLACK(2)

HIGHLAND 
GREY(2)

ARIZONA 
ORANGE(2)

SLATE 
GREY(2)

(1) Opaque colours - (2) Metallic colours

COLORS & WHEELS

16” STEEL WHEEL 16” FIDJI  
STEEL WHEEL

16” ORAGA  
ALLOY WHEEL

17” TERGAN  
ALLOY WHEEL

TERGAN 17"  חישוקי אלומיניוםFIDJI 16" חישוקי פלדה



DACIA DUSTER



מידות )מ״מ(
A2,673מרווח סרנים
B4,341אורך כללי
C842שלוחה קדמית
D826שלוחה אחורית
E1,563מפשק גלגלים קדמי
F1,570מפשק גלגלים אחורי
G2,052רוחב כללי עם/בלי מראות
H1,693גובה כללי עם מסילות גגון

H12,020גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה
K210מרווח גחון
L170מרווח ברכיים מאחור

M1,403מרווח מרפקים מלפנים
M11,416מרווח מרפקים מאחור

P900מרווח ראש )14 מעלות( מלפנים
P1892מרווח ראש )14 מעלות( מאחור

Y977רוחב פנימי בין קשתות גלגלים
נפח אזור העמסה )ליטר(

445נפח תא מטען 
478נפח כולל מתחת לכיסוי תא מטען

1,623נפח תא מטען מירבי )מושב אחורי מקופל(
זוויות )מעלות(

30זווית גישה
34זווית נטישה

TCe 150 2X4

מנוע
בנזיןסוג דלק

H5HE4דגם מנוע*
טורי, 4 )16(תצורה, מספר בוכנות )מספר שסתומים(

1,332נפח )סמ"ק(
72.2X81.4קדח X מהלך )מ"מ(

150/6,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(
25.5/1,700מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

הזרקה ישירה, טורבו, תזמון שסתומים משתנה VVTאספקת דלק
יורו 6תקן זיהום אוויר אירופאי

תיבת הילוכים
אוטומטית, כפולת מצמדים EDC, 6 הילוכיםסוג התיבה

קדמיתהנעה
ביצועים

6.4צריכת דלק** משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(
199מהירות מירבית )קמ"ש(

9.7תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(
מערכת היגוי

הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנהסוג
10.72קוטר סיבוב בין מדרכות )מ'(

בלמים
דיסק מאווררבלמים קדמיים
תוףבלמים אחוריים

ABS, ESP, EBA, EBDמערכות בטיחות
צמיגים

R16 - 215/60 R17 215/65מידת צמיגים
משקלים

1,338משקל עצמי )ק"ג(
1,778משקל כללי )ק"ג(

440משקל העמסה מירבי )ק"ג(
965עומס מירבי בסרן הקדמי )ק"ג(
985עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

665משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(
1,500משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(

50נפח מיכל דלק )ליטר(

* באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית, יתכן ותדלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין 
עירונית לזמן ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ״ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותדלק נורת אזהרה 

לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן השמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזוקה התקופתית לרכב. 
לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב ובחוברת אחריות ושירות. **נתוני צריכת הדלק הם עפ״י תוצאות מבחן מעבדה. 

צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה משמעותית הואיל והיא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך וגורמים נוספים.

 DACIA DUSTER

מפרט טכני
 DACIA DUSTER

מידות



רמת רמת
בטיחות נמוכה 0בטיחות גבוהה 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
N/ALAURÉATE 2 אוט׳X4 1.331 ל' טורבו בנזין
N/APRESTIGE 2 אוט׳X4 1.332 ל' טורבו בנזין

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום זיהום
מזערי 1מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Regulation (EC) 715/2007 ,80/1268/EEC ,המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה**

דגם
נתוני צריכת דלק משולבת

דרגת זיהום אווירWLTP בליטרים ל-100 ק"מ*
דרגה 1.336.48 ל' טורבו בנזין 2X4 אוט׳ 

:PRESTIGE פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

מקרא:     מערכת מותקנת בדגם הרכב      מערכת אופציונלית להתקנה      מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

:LAURÉATE פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

כריות אוויר 6 
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

זיהוי הולכי רגל 
זיהוי רכב דו-גלגלי

כריות אוויר 6 
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

זיהוי הולכי רגל 
זיהוי רכב דו-גלגלי

בקרת שיוט אדפטיבית
מצלמת רוורס

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום

בקרת שיוט אדפטיבית
מצלמת רוורס

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

מערכת למניעת שכיחת ילד ברכב 
מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

מערכת למניעת שכיחת ילד ברכב 
מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

זיהוי תמרורי מהירות
חיישני חגורות בטיחות

זיהוי תמרורי מהירות
חיישני חגורות בטיחות

 DACIA DUSTER

בטיחות ורמות זיהום



עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים 
.ד מסיבות  .ר מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלב יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזו
הקשורות בדפוס, ייתכן שצבעים מסוימים במסמך זה יהיו שונים מצבעי המרכב או צבעי הריפוד בפועל. כל הזכויות שמורות. אסור להפיק מסמך זה או חלקים ממנו בשום תצורה ובשום אמצעי ללא אישור מראש ובכתב מחברת דאצ'יה. ט.ל.ח.

לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: 5755* DACIA.CO.IL
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*
שנות

אחריות
100,000 ק״מ

המוקדם מביניהם

3
או 

*


