Renault DUSTER

Renault Duster — справжній позашляховик! Зовнішній дизайн Duster підкреслює
його сучасний стиль, динамічність, надійність та прагнення до заміських пригод. При
цьому, завдяки елегантним лініям, він чудово вписується в міський пейзаж.
Особливу увагу ми приділили якості та комбінуванню матеріалів для внутрішнього
оздоблення. Сучасна та ергономічна панель приладів, елегантні і практичні матеріали
оббивки зручних сидінь, покращена шумоізоляція та широкий перелік обладнання*
Duster: камера заднього огляду, круїз-контроль, імпульсний електросклопідіймач
зі сторони водія, датчик зовнішньої температури тощо забезпечать Вам комфорт і
задоволення під час поїздки.
Просторий, комфортний, функціональний і здатний до трансформації салон Duster
вмістить усе необхідне для далекої подорожі або активного відпочинку й дозволить
зручно розміститися водієві та чотирьом пасажирам.
Об’єм багажного відділення автомобіля — 475 л (для версій 4х2) та 408 л (для версій
4х4), а зі складенним заднім сидінням цей показник збільшується до 1636 л (для
версій 4х2) та 1570 л (для версій 4х4)! Перевезти сноуборд, лижі або будь-які інші
великогабаритні та довгомірні предмети тепер не проблема — за рахунок складеної
спинки сидіння переднього пасажира утворюється простір довжиною до 2,7 м!
Інтегрована мультимедійна навігаційна система MediaNAV* стане для Вас незамінним
супутником у будь-якій ситуації й дозволяє почуватися комфортно та впевнено на
дорозі. Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою великого сенсорного дисплея
діагоналлю 7 дюймів та підкермових перемикачів і регуляторів забезпечує легкий
доступ до улюбленої музики на мобільних пристроях. А Bluetooth® або порт USB/AUX
дозволяє використовувати систему гучного зв’язку та зручну навігацію.
Сучасна й динамічна зовнішність та комфорт і функціональність Duster поєднуються
з високим рівнем безпеки, підсиленим АВS із системою допомоги при екстреному
гальмуванні, системою курсової стійкості* (ESP), фронтальними подушками безпеки
водія та пасажира, а також боковими подушками безпеки* та системою кріплень
Isofix на задньому сидінні.
Гама надійних і високопродуктивних двигунів забезпечить задоволення від водіння
та помірні експлуатаційні витрати.
Renault Duster — це сучасний і динамічний дизайн, винятковий комфорт, помірні
експлуатаційні витрати, надійність, технологічність, високий рівень безпеки та видатні
позашляхові якості!
* Базове або опційне обладнання залежно від комплектації.

ГАРАНТІЯ
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію
на 5 років або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

RENAULT FINANCE та RENAULT LEASING
RENAULT FINANCE та RENAULT LEASING — це зручні, доступні та вигідні фінансові
програми (кредит або лізинг) для покупців автомобілів Renault.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Дилерська мережа Renault в Україні нараховує 32 дилерські центри по всій країні
й надає якісне обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

RENAULT ASSISTANCE
Послуги служби техдопомоги на дорогах RENAULT Assistance надаються безкоштовно, цілодобово, на всій території України, окрім окупованих територій та зони
проведення АТО. Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-149.

З ТУРБОТОЮ ПРО ВАШ АВТОМОБІЛЬ.
З УВАГОЮ ДО ВОДІЯ.
ВАШ RENAULT SERVICE!
RENAULT Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення
до кожного клієнта. Безпека, надійність і мобільність — основні принципи роботи
сервісної мережі Renault.

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Гаряча лінія: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів
українських операторів зв’язку — безкоштовні)

з 8.00 до 20.00 — у будні, з 9.00 до 19.00 — у вихідні.

MY RENAULT — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника Renault
в Україні www.my.renault.ua і отримуйте додаткові бонуси.

Renault Duster не боїться складних ділянок дороги. Високий кліренс
і короткі звиси у поєднанні з досконалими технологіями повного привода
дозволяють рухатися до мети за будь-яких дорожніх умов. Незважаючи на
«суворий» вигляд, Duster має компактні розміри й легкий кузов, що дає йому
додаткові переваги як позашляховику. Надзвичайно ефективна 6-ступінчата
механічна трансмісія* з укороченою першою передачею (5,79 км/год при
1000 об/хв) дозволяє долати підйоми з повним завантаженням або впевнено
контролювати швидкість під час руху крутими спусками. Керування повним
приводом легке та інтуїтивне, оскільки Renault Duster адаптується до будьяких ситуацій, не втрачаючи контролю над дорогою.

23°
34,9°

29,3°

205-210 мм

* Доступна у версії 4х4.

2WD:
- Принцип дії: передача обертального моменту двигуна на передню вісь.
- Умови використання: хороше зчеплення з дорожнім покриттям.
- Перевага: оптимізація витрати палива.
Auto:
- Принцип дії: автоматичний розподіл обертального моменту двигуна між осями, у залежності від
якості зчеплення коліс із дорожнім покриттям.
- Умови використання: всі типи доріг незалежно від зчіпних властивостей дорожнього покриття,
а також ковзкі дороги (дощ, сніг, лід).
- Перевага: оптимальне поєднання курсової стійкості та тяги при будь-якому зчепленні з дорожнім
покриттям, тобто максимальна безпека.
Lock:
- Принцип дії: фіксований розподіл обертального моменту двигуна між передньою та задньою осями.
Керування двигуном і гальмування — адаптовані до використання в режимі повного привода.
- Умови використання: складні й непрохідні ділянки дороги (пересічена місцевість, розмоклий ґрунт,
пісок) під час руху з малою швидкістю (< 80 км/год).
- Перевага: оптимізація прохідності.

ГАБАРИТИ

ВЕРСІЯ ПРИВОДА
Об’єм багажного відділення (л)
Об’єм багажного відділення зі складеною спинкою
сидіння заднього ряду (л)
РОЗМІРИ (ТУТ І ДАЛІ – В ММ)
A
Колісна база
B
Довжина
C
Передній звис
D Задній звис
E
Передня колія
F
Задня колія
G
Ширина із дзеркалами
H
Висота з леєрами
K
Кліренс
L
Відстань для колін пасажирів заднього ряду

4Х2
475

4X4
408

1 636

1 570

2 673
4 315
816
825
1 560
1 567
2 000
1 695
205

210
170

M
M1
N
N1
P1
P2
Y2
Z1

Ширина на рівні ліктів передніх пасажирів
Ширина на рівні ліктів пасажирів заднього ряду
Ширина на рівні плечей передніх пасажирів
Ширина на рівні плечей пасажирів заднього ряду
Висота від подушки переднього сидіння до стелі
Висота від подушки заднього сидіння до стелі
Ширина між колісними арками в салоні
Довжина багажного відділення
багажного відділення зі складеною
Z2 Довжина
спинкою сидіння заднього ряду
КУТИ ПОДОЛАННЯ
1
Кут в’їзду
2
Кут поздовжньої прохідності
3
Кут з’їзду

1 411
1 440
1 387
1 400
905
894
1 002
992
1 760
29,3°
23°
34,9°

Варіант виконання
EXPRESSION:

Варіант виконання
PRIVILEGE:

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Для версії з EDC

• ABS із системою допомоги при
екстреному гальмуванні
• Фронтальні подушки безпеки водія
та переднього пасажира
• Система кріплень Isofix на задньому
сидінні
• Фари денного світла
• Поздовжні леєри на даху
• Сталеві диски 16 дюймів
• Гідропідсилювач керма
• Кондиціонер
• Передні електросклопідіймачі
• Регулювання рульової колонки
за висотою
• Центральний замок із дистанційним
керуванням та автоматичним
блокуванням дверей під час руху
• Сидіння водія‚ що регулюється за
висотою
• Спинка заднього сидіння, що
складається у співвідношенні 1/3–2/3
• CD/MP3-аудіосистема з AUX, USB,
Bluetooth® та підкермовими органами
керування

• Передние боковые подушки
безопаcности
• Датчик напоминания о непристегнутом ремне водителя и переднего
пассажира
• ESP (система курсовой устойчивости)
• Система автоматической остановки и
запуска двигателя (STOP AND START)

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Expression+

ОПЦІЇ
• ESP
• Передні бокові подушки безпеки +
датчик нагадування про не
застібнутий пасок безпеки
переднього пасажира
• Протитуманні фари
• Підігрів передніх сидінь + передні
бокові подушки безпеки + датчик
нагадування про не застібнутий
пасок безпеки переднього пасажира
• Круїз-контроль
• Навігаційна система MediaNAV
• Задній парктронік + камера заднього
огляду
• «Козак» – захист колісних арок та
молдинги
• Фарба «металік»

• Передні бокові подушки безпеки +
датчик нагадування про не
застібнутий пасок безпеки
переднього пасажира
• Бортовий комп’ютер
• Імпульсний електросклопідіймач
зі сторони водія
• Протитуманні фари
• Бокові дзеркала з електроприводом
та обігрівом
• Підігрів передніх сидінь + передні
бокові подушки безпеки + датчик
нагадування про не застібнутий
пасок безпеки переднього пасажира
• Мультимедійна навігаційна система
MediaNAV

Для версії з EDC
• ESP (система курсовой
устойчивости)
• Система автоматической остановки и
запуска двигателя (STOP AND START)

ОПЦІЇ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESP
Задній парктронік
Оздоблення керма SoftFeel
Шкіряне оздоблення сидінь
Круїз-контроль
Задні електросклопідіймачі
Пакет «Look»
Камера заднього огляду
Задній парктронік + камера
заднього огляду
• «Козак» – захист колісних арок та
молдинги
• Фарба «металік»

АКСЕСУАРИ

Передні захисні дуги
Підкреслюють індивідуальність автомобіля, підсилюючи його позашляховий
характер. Захищають бампер.
Накладки на протитуманні фари
Надають унікального вигляду передній
частині автомобіля. Постачаються пофарбованими в колір темного металу.

Багажні дуги
Встановлюються на поздовжні леєри та
дозволяють розмістити такі вантажі, як
багажний бокс, велосипед, лижі, сноуборд, різні довгомірні й габаритні предмети. Встановлення цих дуг на даху не
загрожує йому деформацією‚ тріщинами
чи корозією.

Килимки
Ефективно захищають підлогу автомобіля, на 100% сумісні з геометрією
підлоги, прості в обслуговуванні. Стійкі
до зношення, адаптовані до використання
за складних умов. Спеціальні кріплення
килимків забезпечують міцну фіксацію
і запобігають їх контакту з педалями.

Підлокітник
Передній підлокітник з регульованим
нахилом дарує водієві комфорт під час
поїздок, забезпечуючи відпочинок для
руки. Містить додаткове відділення для
зберігання дрібних речей. Доступний у
чорному та сірому кольорах.

Більше інформації про аксесуари на сайті www.renault.ua

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП ПРИВОДА
ДВИГУН
Паливо
Об’єм двигуна
Кількість циліндрів / клапанів
Подача повітря
Норма токсичності
Тип упорскування
Діаметр х хід поршня (мм)
Ступінь стискання
Потужність (кВт/к.с. при об/хв)
Обертальний момент (Н•м при об/хв)
ТРАНСМІСІЯ
РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ
Діаметр розвороту (за передніми колесами /
за переднім бампером)
Кількість обертів керма від упору до упору
ПІДВІСКА
Передня

4Х2

4Х4

1,6 л
Бензин
1598 см3
4/16
Атмосферна
Євро-5
Багатоточкове
послідовне
79,5х80,5
9,8
77/105 при 5750
148 при 3750
5-ст. механічна
Гідропідсилювач

1,6 л
Бензин
1598 см3
4/16
Атмосферна
Євро-5
Багатоточкове
послідовне
79,5х80,5
9,8
77/105 при 5750
148 при 3750
6-ст. механічна
Гідропідсилювач

10,44 / 10,76

10,44 / 10,76

10,44 / 10,76

10,44 / 10,76

10,44 / 10,76

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Балка, що скручується
із запрограмованим
алгоритмом, і гвинтові
пружини

Задня
КОЛЕСА Й ШИНИ
Розмір шин
ГАЛЬМА

4Х2

4Х2

4Х4

1,5 л
1,5 л
1,5 л
Дизель
Дизель
Дизель
1461 см3
1461 см3
1461 см3
4/8
4/8
4/8
Турбокомпресор
Турбокомпресор
Турбокомпресор
Євро-5
Євро-6
Євро-5
Direct common rail з
Direct common rail з
Direct common rail з
мультивпорскуванням мультивпорскуванням мультивпорскуванням
76х80,5
76х80,5
76х80,5
15,7
15,5
15,7
80/110 при 4000
80/110 при 4000
80/110 при 4000
240 при 1750
250 при 1750
240 при 1750
6-ст. механічна
6-ст. автоматична
6-ст. механічна
Гідропідсилювач
Гідропідсилювач
Гідропідсилювач

McPherson на прямокутних важелях + стабілізатор поперечної стійкості
Балка, що скручується Балка, що скручується
Багатоважільна
із запрограмованим
із запрограмованим
McPherson
алгоритмом, і гвинтові алгоритмом, і гвинтові
пружини
пружини

215/65R16

Дискові вентильовані
/ 269 / 22,4
Задні — тип / діаметр (дюйми)
Барабанні / 9
ABS Bosсh 9.0
Із EBD / AFU
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ (км/год)
165
165
Викиди СО 2, г/км: Комбінований цикл (л/100 км)
ВИТРАТА ПАЛИВА за нормами ЄЕС № 99/100*
Траса (л/100 км)
6
Комбінований цикл (л/100 км)
7,1
Місто (л/100 км)
9,6
Об’єм паливного бака (л)
СПОРЯДЖЕНА МАСА (кг)
1246
Повна маса (кг)
1721
Маса причепа, обладнаного гальмами (кг)
1400
Маса причепа без гальм (кг)
620
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ
5
Передні — тип / діаметр (мм) / товщина (мм)

Багатоважільна
McPherson

215/65R16

215/65R16

215/65R16

215/65R16

Дискові вентильовані
/ 269 / 22,4
Барабанні / 9
Із EBD / AFU
160
185

Дискові вентильовані
/ 280 / 24
Барабанні / 9
Із EBD / AFU
169
127

Дискові вентильовані
/ 280 / 24
Барабанні / 9
Із EBD / AFU
169
116

Дискові вентильовані
/ 280 / 24
Барабанні / 9
Із EBD / AFU
168
135

7
8
10,4

4,5
4,8
5,5
50
1280
1785
1400
640
5

4,5
4,5
4,4

5
5,2
5,7

1349
1824
1500
670
5

1395
1875
1500
695
5

1361-1457
1800
1500
680
5

* Дані про витрату палива наведені згідно з Директивою ЄЕС 80/1268/CEE. Експлуатаційна витрата палива може відрізнятися залежно від різних умов.
ABS — антиблокувальна система‚ EBD — система розподілу гальмового зусилля‚ AFU — система допомоги при екстреному гальмуванні.

ГАМА КОЛЬОРІВ
Металік

Лак

D69 СІРА ПЛАТИНА

676 ЧОРНА ПЕРЛИНА

KNА СІРA КОМЕТА

RPR СИНІЙ КОСМОС

DPC ЗЕЛЕНИЙ

CNG КОРИЧНЕВИЙ
ТУРМАЛІН

CNM КОРИЧНЕВИЙ
ПОПІЛ

KPV СІРИЙ КАМІНЬ*

369 БІЛИЙ

D42 СИНІЙ NAVY

* Для лімітованої версії CROSS.

www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї
продукції, група Renault залишає за собою право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів,
а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший термін доводиться до відома офіційних представників
групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або оздоблення салону
можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій формі
й будь-яких засобах інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
Надруковано у липні 2017 року.
Renault рекомендує
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