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יותר דאצ׳יה
מתמיד

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

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

חישוקי סגסוגת ״17 חזית רכב בעיצוב חדש Y פנסים אחוריים בצורת
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נוחות
בכל מצב

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

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

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



	 זיהוי שטח מת
	 4 רמקולים + 2 טוויטרים

	 מצלמה היקפית 360 מעלות
	 בקרת אקלים

Keyless מפתח חכם והנעה 	
 TERGAN 17"  חישוקי אלומיניום 	

	 מראות צד, לוחות גחון קדמי ואחור י
בגימור אפור מט

	 מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
	 חיישני גשם

	 מסילות גגון בגימור אפור מט

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

	 חבילת עיצוב פנים וחוץ EXTREME )כתום(
	 ריפוד בד שחור משולב עור סינטטי

BLACK TERGAN 17" חישוקי אלומיניום 	
	 מושבים קדמיים מחוממים

JOURNEY רמת אבזור

EXTREME רמת אבזור

	 6 כריות אוויר
 MediaNav "8.0 מולטימדיה וניווט 	
תומכת USB AUX, MP3, בלוטות׳, 
 Apple Carplay™-עם תאימות ל

*Android Auto™-ול
	 4 רמקולים 

	 מצלמה אחורית
	  4 חלונות חשמל עם הפעלה

אוטומטית לנהג
	 מזגן מקורי

	 בקרת שיוט עם מגביל מהירות
	 חיישני אורות אוטומטיים
	 מצב ECO לחסכון בדלק
	 הגה מצופה עור סינתטי

	 חיישני חניה אחוריים
ORAGA 16" חישוקי אלומיניום 	

	 מסילות גגון בגימור שחור

	 מראות צד בגימור כסף
	 קצה אגזוז מצופה כרום

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

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

אבזור בנוסף ל-EXPRESSIONאבזור עיקרי

JOURNEY-אבזור בנוסף ל
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התמונות להמחשה בלבד.

EXPRESSION רמת אבזור



אביזרי נוחות ותפעול
בקרת אקלים	מזגן אוויר מקורי

			4 חלונות חשמל + הפעלה אוטומטית לנהג
			מראות צד מתכווננות חשמלית

 ,MP3 ,הכוללת בלוטות׳ MediaNav 8.0" מולטימדיה וניווט
*Android Auto™-ול Apple Carplay™-ותאימות ל			

+ 2 טוויטרים	4 רמקולים
			חיישני חניה אחוריים

--	מצלמה אחורית
		-מצלמה היקפית 360 מעלות

Keyless מפתח חכם והנעה-		
+ גשם	חיישני אורות אוט'

			גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק
			הגה מצופה עור סינתטי

			בקרת שיוט עם מגביל מהירות
			מצב ECO לעזרה בחסכון בדלק

+משולב עור סינטטי+לוגו DUSTER	ריפוד בד בצבע שחור
			מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק + משענת יד

	--מושבים קדמיים מחוממים
USB 12 מאחור + 2 שקעיV שקע			

			ידיות כרום בתא הנוסעים
			קיפול מושב אחורי 1/3-2/3

			כיסים בגב המושבים
	--חבילת עיצוב פנים EXTREME )כתום(

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

אבזור חיצוני
"ORAGA 16"TERGAN 17"BLACK TERGAN 17חישוקי אלומיניום 

			קצה אגזוז מצופה כרום
		-שמשות כהות מאחור

			פנסי ערפל קדמיים
בגימור אפור מט	מסילות גגון בצבע שחור
--	מראות צד בגימור כסף

		-לוחות גחון קדמי ואחורי בגימור אפור מט
בגימור שחור מבריק	-מראות צד בגימור אפור מט

		-מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
	--חבילת עיצוב חוץ EXTREME )כתום(

LED תאורת יום			
			גלגל חלופי

אבזור בטיחותי
			6 כריות אוויר

			ניטור מרחק מלפנים
			בקרת סטייה מנתיב

		-זיהוי 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
JOURNEYJOURNEY EXTREMEEXTREME EXPRESSIONEXPRESSION
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צבעים*
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לבן קרח )369(

)ENZ( כתום אריזונה מטאלי

)KNA( אפור מטאלי

)KPW( אפור אורבני מט מיוחד )KQM( ירוק חאקי מט מיוחד

שחור פנינה מטאלי )676(

*כל הצבעים בתוספת תשלום למעט לבן קרח
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הובלה ובטיחות

 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 בית י

+ 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

האביזרים בעמוד זה בתוספת תשלום.
.ד התמונות להמחשה בלב

 DACIA DUSTER

אביזרים

1

4 5 6

2-3
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נוחות והגנה

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

השטיח לרצפת הרכב למניעת החלקה 

 8. חישוקי אלומיניום

9. שטיח גומי לתא מטען

DUSTER 10. מדרך סף לתא מטען ניקל + לוגו

האביזרים בעמוד זה בתוספת תשלום.
התמונות להמחשה בלבד. 10

7 8 9

11

DACIA DUSTER



 DACIA DUSTER

אביזרים
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עיצוב והגנה

13. סט מדרכות צד דקורטיביות

14. הרחבת כנפיים

15. מגיני דלתות

האביזרים בעמוד זה בתוספת תשלום.
13התמונות להמחשה בלבד.
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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 חמש עשרה 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.

נהג, טייל, תיהנה...
זו הרוח של דאצ’יה!
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*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.
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מפרט טכני
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מנוע
סולרבנזיןסוג דלק

H5HE4K9KU8דגם מנוע*
טורי, 4 )8(טורי, 4 )16(תצורה, מספר בוכנות )מספר שסתומים(

1,3321,461נפח )סמ"ק(
72.2X81.476X80.5קדח x מהלך )מ"מ(

150/6,000130/6,000150/6,000115/3,750114/3,750הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(
 26.5/1,750 25.5/1,70024.5/1,60025.5/1,70026.5/1,750מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

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

תיבת הילוכים
ידנית, 6 הילוכיםאוט׳, כפולת מצמדים EDC, 6 הילוכיםסוג התיבה

4X4קדמית4X4קדמיתקדמיתהנעה

ביצועים
6.46.36.94.95.4צריכת דלק**  משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

174174174183175מהירות מירבית )קמ"ש(
9.710.610.410.210.2תאוצה 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 R17215/65 R16215/65 R16 - 215/60 R17215/65 R16215/65 R16 215/65מידת צמיגים

משקלים
1,3421,3211,4031,4291,518משקל עצמי )ק"ג(
1,7741,7631,8451,8521,949משקל כללי )ק"ג(

432442442423431משקל העמסה מירבי )ק"ג(
9659509801,0101,035עומס מירבי בסרן הקדמי )ק"ג(
9859851,0059501,015עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

670660700710750משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(
1,2001,2001,5001,2001,500משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(

5050505050נפח מיכל דלק )ליטר(
15.115.1---נפח מיכל אוריאה AdBlue )ליטר(

אחזקה
20,000 ק״מ / שנהמרווח טיפולים

dCi 115 2X4 TCe 150 4X4 TCe 150 2X4 EDCTCe 130 2X4dCi 115 4X4
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רמת
בטיחות נמוכה

רמת
0בטיחות גבוהה 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
NAEXPRESSION 2 אוט׳X4 1.330 ל' טורבו בנזין
NAJOURNEY/EXTREME 2 אוט׳X4 1.331 ל' טורבו בנזין
NAEXPRESSION 2 ידניX4 / 4X4 1.330 ל' טורבו בנזין
NAJOURNEY 4 ידניX4 1.331 ל' טורבו בנזין
NAEXPRESSION  4 ידניX4 / 2X4 1.50 ל' טורבו דיזל

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום
מירבי

זיהום
מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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.

דגם
נתוני צריכת דלק משולבת

דרגת זיהום אווירWLTP בליטרים ל-100 ק"מ*
 EXPRESSION 2 ידני 131 כ״סX4 דרגה 1.336.310 ל' טורבו בנזין

   EXPRESSION/JOURNEY/EXTREME 2 אוט׳ 150 כ״סX4 דרגה 1.336.411 ל' טורבו בנזין
 EXPRESSION/JOURNEY 4 ידני 150 כ״סX4 דרגה 1.336.913 ל' טורבו בנזין

 EXPRESSION 4 ידני 114 כ״סX4 דרגה 1.55.411 ל' טורבו דיזל
 EXPRESSION 2 ידני 116 כ״סX4 דרגה 1.54.96 ל' טורבו דיזל

:JOURNEY/EXTREME פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

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

:EXPRESSION פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״כריות אוויר6

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

מערכת למניעת שכיחת ילד ברכב

מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בקרת שיוט אדפטיבית

בקרת מהירות חכמה
הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״כריות אוויר6
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
מערכת למניעת שכיחת ילד ברכב

מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
בקרת שיוט אדפטיבית

בקרת מהירות חכמה
הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני 
הצמיגים המסופקים על ידי היצרן 

לדגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד 
מהמקרים הבאים :

 )1( עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה
)2( בהתאם לרמת הגימור של הרכב

 )3( על פי החלטת היצרן בין מועד 
ההזמנה למועד האספקה בפועל.        
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מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת חירום

מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים

מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת חירום

מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים



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.
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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 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
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