Dacia Dokker

Практично непогрешлив

во вашето секојдневие
Dacia Dokker е првото комбинирано возило од марката Dacia.
Се приспособува на сите ваши потреби во семејниот круг, на работа, во текот и
на крајот на седмицата. Со својата исклучителна практичност и изненадувачка
сестраност ви гарантира и удобно сместување за сите патници и неверојатно
многу простор за сите ваши работи. Новата, современа внатрешност, опремена
со едноставна и корисна технологија е внимателно обликувана со желба
за зголемена удобност на возачот, како и удобност за целото семејство.
Сигурност, робустност... Dokker се гордее со обележјата кои се одраз на
карактерот на марката Dacia. Како и кај сите возила од палетата и за него
важи гаранцијата од три години или до 100.000 поминати километри.*
* Зависно од тоа кој услов прв ќе се оствари.

Внимателно осмислен
до најситни детали.
Иако едноставност, практичност и цврстина се клучните зборови што го опишуваат таквото
сестрано возило со рекордна пространост, тоа не значи дека изгледот на каросеријата ќе биде
запоставен... Со раскошни димензии (должината е 4,36 m) се гордее со усогласената линија која
истовремено ја покажува неговата динамичност и робустност. Во внатрешноста, местото на
возачот е многу функционално и внимателно направено. Посебно внимание е посветено на
ергономичноста: прекинувач за електрично поместување на стаклата, команди за радиото на
управувачот, прегледни информации на инструмент таблата. Бидејќи вашата удобност е на прво
место, автомобилот може да го опремите со ефективен клима уред* за сите временски услови!
* Со доплата зависно од верзијата.

Задна клупа што се дели во сооднос 1/3 – 2/3

Отворен
за сите
ваши предлози.

Преклопување на наслонот од задната клупа

Поради полесно влегување на патниците во автомобилот, но и поради
полесен утовар на предметите, Dokker може да биде опремен со странични
лизгачки врати* со ширина од 70 cm кои ќе го олеснат пристапот до задните
седиштa. Поради практичната задна клупа, преклоплива и делива во однос
1/3-2/3, промената од распоредот со пет седишта во распоред со четири,
три или две седишта е детска игра! Токму поради таквата приспособливост,
успешно одговара на сите ваши секојдневни потреби.
* 2. Лизгачка странична врата со доплата во зависност од верзијата.

Преклопена задна клупа подигната до наслоните од предните седишта

Внатрешност

со големи амбиции.
Dokker може да го прими целото Ваше семејство, а воедно да има доволно простор сите да се
чувствуваат пријатно. Посебно е голем багажникот со низок праг на товарање и асиметрични задни
странични врати што овозможува полесен пристап.

Сè

е на дофат на рака.
Dokker е вистински поим за практичност.
Освен големиот багажен простор (800 l), располагате и со многу места за складирање* кои ви го
олеснуваат престојот во возилото. Сите места за складирање на арматурната плоча, под покривот и
на предните и задните врати** се доста практични и корисни. Нема сомнеж дека имагинацијата на
Dokker е богата... што го прави уште посимпатичен!
* До 44 l ** Во зависност од верзијата.

Технологија

со чувство за практичност.
Dokker за вас обмисли една практична, ефикасна и целосно практична технологија
за полесно возење и попријатен престој во возилото.
Затоа располага со целосно нов мултимедијален систем Media Nav*, вграден во
средишната конзола, со голем 18 cm (7“) екран чувствителен на допир. Едноставен
е за употреба, има радио и поврзување со Bluetooth®, што овозможува користење
на телефон без користење на рацете и слушање музика од преносни уреди. Исто
така нуди и сателитско наведување со 2D и 3D приказ (од висина). Системот го
дополнуваат USB и 3.5 mm приклучоци на предната плоча како и командите на
управувачот*. Dokker е достапен и со друг мултимедијален систем, Dacia Plug&Radio,
со голем екран, команди на управувачот, CD уред, поддршка за MP3, USB и 3,5 mm
приклучоци на предната плоча и со Bluetooth®.
Новини во возилата на Dacia: уред за ограничување на брзината кој ви овозможува
сигурно возење, а системот за помош при паркирање наназад ви овозможува
полесно да управувате со автомобилот. Dacia е свесна колку вам ви е важна
сигурноста. Затоа Dokker е опремен со четири безбедносни воздушни перничиња
за заштита на вашите најблиски, со ABS систем за помош при ненадејно сопирање,
електронски систем за контрола на стабилноста (ESC)* и со ISOFIX на задната клупа.
* Со доплата во зависност од верзијата.

Соодветен и за
професионална употреба.
Dokker е идеален за лична и професионална употреба... или обратно.
Поради исклучително прилагодливата задна клупа која лесно може да се преклопи во сооднос 1/3 – 2/3 и да се
легне, обемот на товарниот простор може да се зголеми до 3 m3, а должината од 1,16 m се зголемува на 1,57 m.
Страничните лизгачки врати*, најшироки во таа класа, покажуваат исклучителна сестраност, а просторот
од задниот дел на Dokker е обликуван за превоз на поголеми предмети. Се одликува со широчина од дури
1082 mm** и висина на товарен праг од 570 mm. Dokker е вистински партнер за помош во вашиот бизнис!
*Една или две во зависност од верзијата. ** 1 m над земјата.

Проверена
сигурност.

Кога се спомнува Dacia, се спомнува сигурност и робустност.
Составните делови на возилото, на пример механичките структури, биле подложени на најстроги
испитувања. За таа цел поминати се 1,9 милиони километри по сите типови патишта и во сите видови
временски услови. Моторите, дело на стручниот тим на Renault, со години се гордеат на докажаната
сигурност. За да имате подобра контрола над потрошувачката и да бидете побезгрижни, Dacia ви нуди
договори за одржување и продолжување на гаранцијата со соодветно покритие и траење според вашите
потреби. Секогаш можете да се потпрете на Dokker!

Покрај тоа што е динамичен и сигурен,

тој има сè
што ви е потребно.

Покрај тоа што е динамичен и сигурен, тој има сè што ви е потребно.
Dokker е достапен со четири особено економични мотори и затоа има мали трошоци при користење.
Поради тоа што нема сложени и скапи технологии, неговата потрошувачка на гориво е нa ниво на
најдобрите во таа категорија на возила.
Од дизел мотори, Dokker нуди многу ефикасен 1,5 dCi еко2 од 55 КВ (75 КС) или 60 КВ (90 КС) кој троши
само 4,5 l/100 km, а има емисија од најмногу 118 g. CO2 по километар. Што се однесува до бензинските
мотори, Dokker Van е достапен со моторот 1,2 TCe со 85 КВ (115 КС). Тој е прв бензински мотор на
Renault со директно инјектирање и неговата потрошувачка е само 6,1 l/100 km. Dokker со основна
опрема е достапен со мотор 1,6 MPI од 60,5 (85 КС).
Како сигурно превозно средство за целото семејство и ефикасен помошник во работата, Dokker ги
обединува сите предности.... кои ви се потребни!
* Потрошувачка при комбинирано возење. Одобрена потрошувачка и емисија во согласност со тековните правила и прописи.

Верзија
Ambiance
сериска опрема AMBIANCE
• Сив преден и заден браник

• ABS + систем за помош при ненадејно
сопирање

• Една странична лизгачка врата со стакло

• Систем за помош при паркирање наназад

• 15“ челични тркала со украсен капак Egeus • Воздушно перниче за возачот
• Воздушно перниче за патникот на
• Серво управувач
предното седиште

• Резервно тркало

• Клима уред со рачно регулирање
• Предни светла за магла
• Ограничување на брзината
• Надолжни носачи на покривот

• Задно стакло со грејач и бришач

• Странични воздушни перничиња

• Украсни капаци на тркалата 15“ Lyric

• Странични заштитни прагови во боја на

• Електрични надворешни ретровизори

• Dacia Plug&Radio: радио со CD/MP3

материјалот

• Пакет електрична опрема:
електрично движење на предните стакла,

• Регулирање на висината на сигурносните

далечинско централно заклучување,

појаси на предните седишта

дополнителен приклучок од 12 V,

• Задна клупа: 1/3 – 2/3 што се преклопува

осветлување на багажниот простор

во хоризонтална положба

пластична подлога која се вади

приклучување на надворешни уреди
• Регулирање на висината на седиштето на
возачот и на управувачот
• Dacia Media Nav: вграден навигациски
систем со екран од 18 cm чувствителен

• Место за складирање под покривот
• Целосно обложен багажен простор со

репродукција, голем екран, Bluetooth®,

Опции:

на допир, Bluetooth®, приклучување на

• Втора странична лизгачка врата

надворешни уреди

Верзија
Lauréate
сериска опрема LAUREATE = AMBIANCE +
• Втора странична лизгачка врата

• Џебови во наслоните на предните седишта

• Преден и заден браник во боја на каросеријата

• Клима уред со рачно регулирање

систем со екран од 18 cm

• Пакет електронска опрема: електрично движење

• Надолжни носачи на покривот

чувствителен на допир, Bluetooth®,

• Dacia Plug&Radio: радио со CD/MP3 репродукција, голем

приклучување на надворешни уреди

на предните прозорци, далечинско централно
заклучување, дополнителен приклучок од 12 V, светло

екран, Bluetooth®, приклучување на надворешни уреди

во багажниот простор
• Електрични ретровизори во боја на каросеријата со
грејач
• Регулирање на висината на седиштето на возачот и на
управувачот

Опции:
• Систем за помош при паркирање наназад
• Ограничување на брзината
• Систем за контрола на стабилноста на возилото (ESP)

• Предни светла за магла

• Украсни капаци на тркалата 15“ Lyric

• Предно светло на покривниот дел за читање

• Седишта за возачот и патникот на предното седиште

• Огледало на штитникот за сонце на предното седиште
• Прегради на задните врати

со грејач
• Мрежа за багажот

• Dacia Media Nav: вграден навигациски
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КАПАЦИТЕТ НА БАГАЖНИКОТ (dm3) 5 седишта (до врвот на наслонот)
Распоред со 5 седишта (под полицата)
Распоред со 2 седишта (преклопен наслон на задната клупа)

800
3000

ДИМЕНЗИИ (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
L1

Растојание меѓу оските
Вкупна должина
Стреа од предната страна
Стреа од задната страна
Тркало од предниот дел
Тркало од задниот дел
Оддалеченост на празно/товарено возило од земјата
Висина на празно возило со покривен носач/без покривен носач
Висина на прагот на празно возило
Висина на отворот од багажникот
Вкупна ширина на возилото со преклопени ретровизори

L4

Y2
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2810
4363
822
731
1490
1478
190 / 153
1814 / 1852
570
1094
1751
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N2
P
R
Y1
Y2
Z

Y2

Вкупна ширина на возилото со отворени ретровизори
Внатрешна ширина меѓу калниците (Dokker / Ambiance)
Најголема ширина на товарниот простор
Ширина во висината на раменици од напред
Ширина во висина на раменици од назад
Должина на патничкиот простор во висина на коленици од назад
Висина до покривот од напред под агол од 14°
Висина до покривот од назад под агол од 14°
Долна ширина на вратата од багажникот (во висина на прагот)
Ширина за товарање од назад 1м над подот
Ширина за товарање од страничните лизгачки врати
Висина на отворот од страничните лизгачки врати
Должина на багажниот простор зад задната клупа
Должина на багажникот со преклопен наслон од задната клупа
Висина на багажникот под полицата
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1. ПОПРЕЧНИ ПОКРИВНИ НОСАЧИ НА НАДОЛЖНИТЕ
НОСАЧИ
Попречните покривни носачи на надолжните носачи
со кои можете да ја зголемите носивоста на Dokker
(најголемо оптоварување 80 kg, заедно со тежината на
носачот) ви гарантираат сосема сигурен превоз. Може да
бидат опремени со различни додатоци: носачи за скии,
велосипеди или багажник за покрив...
2. СТАНДАРДНА КУКА ЗА ВЛЕЧЕЊЕ
Кука која е наменета за честа употреба овозможува
зголемување на носивоста на возилото или превоз на
велосипеди со помош на носач за велосипед на куката
за влечење. Нејзината издржливост и сигурност се
гарантираат со почитување на строгите норми.
3. КУКА ЗА ВЛЕЧЕЊЕ
Нејзината издржливост и сигурност се гарантираат со
почитување на строгите норми, а елегантната форма и

можноста за демонтирање го одржуваат убавиот изглед
на возилото.
4. НОСАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ НА КУКАТА ЗА ВЛЕЧЕЊЕ
За слободно време изберете носач за велосипеди на
куката за влечење. Опремен е со сигурносна брава и затоа
овозможува сигурен превоз на сите видови велосипеди.
5. СИСТЕМ ЗА ПОМОШ ПРИ ПАРКИРАЊЕ НАНАЗАД
Овозможува полесно управување со возилото кога
паркирате возејќи наназад. Четирите сензори ги
регистрираат сите пречки во кои би можеле да удрите
со возилото.
6. ЗАКАЧАЛКА НА НАСЛОНОТ ЗА ГЛАВА
Се закачува на задниот дел од седиштето и овозможува
облеката да остане права.
7. ТОРБА ЗА ЛАДЕЊЕ
Термоелектричната торба за ладење со капацитет од 24

литри може да одржува температура која е околу 18 °C
помала од надворешната. Идеална е за пикник и опремена
е со повеќенаменска лента, а можете да ја прицврстите на
седиштето со сигурносниот појас.
8. ПРЕГРАДНА МРЕЖА
Мрежа од не’рѓосувачки челик го одвојува патничкиот
простор од багажниот и ги заштитува патниците и багажот.
9. ЕДНОСТРАНА ОБЛОГА НА ДОЛНИОТ ДЕЛ ОД
БАГАЖНИКОТ
Многу квалитетна облога на долниот дел од багажникот
одлично се вклопува во неговата форма и гарантира
долготрајна заштита.
10. КОРИТО НА ДНОТО ОД БАГАЖНИКОТ
Совршено одговара на багажникот од вашиот Dokker.
Цврстото и издржливо корито го штити товарниот простор,
а бидејќи не пропушта, овозможува сигурен превоз на
различни предмети.

3

12

11. ПОДНИ ОБЛОГИ ОД ТЕКСТИЛ МАДРИГАЛ (4 KOM.)
Посебно изработените облоги совршено одговараат на
формата на подот и не лизгаат и затоа се сигурни при
возење. Одлично се вклопуваат со внатрешноста на
Dokker и го чуваат од абење и влага. Бојата е темносива.
12. 15-ИНЧНИ АЛУМИНИУМСКИ КАПАЦИ
Алуминиумските капаци кои се сигурносен како и естетски
елемент, имаат посебно место во дополнителната опрема
наменета за приспособување на возилото според
сопствените потреби. Тие придонесуваат за динамичен и
спортски изглед на возилото.

Технички спецификации

Бензиски

Бензиски

Дизел

Дизел

1.6 16V

1.2 Tce 115

1.5 dCi 75

1.5 dCi 90

Рачен 5-степени
Euro6
H4M 738
1 598
78 x 83,6
4 / 16
75 (102)
5600
156
4000
Мулти-точка
Атмосферски
S/-

Рачен 5-степени
Euro6
H5Ft 408
1197
72,2 x 73,2
4 / 16
85 (115)
5500
190
1750
Индиректено
Турбополнач
S/-

JR5
5
6,78/12,33/19,11
26,99/34,21

JR5
5
7,50/14,28/22,65
30,93/42,34

MOТОР
Менувач
Норма на емисии
Вид на мотор
Oбем (cm3)
Пречник x од (mm)
Број на цилиндри/вентили
Најголема сила во kW спрема норма CEE (KS)
Број вртежи при најголема сила (вртежи/минута)
Најголем вртежен момент во Nm спрема норма CEE (mkg)
Број на вртежи при најголем вртежен момент (вртежи/минута)
Вид вбризгување
Довод на воздух
Катализатор/филтер на крупни честички

Рачен 5-степени
Рачен 5-степени
Euro6
Euro6
K9K 626
K9K 626
1 461
1 461
76 x 80,5
76 x 80,5
4/8
4/8
55 (75)
66 (90)
4 000
4000
200
220
1 750
1 750
Индиректено со заеднички вод + мулти-точка
Турбополнач
S/S
S/S

Нов, ефикасен бензински мотор: TCe 115*
Dokker е опремен со целосно нов мотор TCe 115* (бензински мотор со турбо
полнач и директно инјектирање) кој е изработен од страна на стручниот тим
на Renault. Тоа е усовршен, штедлив, еластичен, динамичен и ефикасен мотор.
* Достапен подоцна.
Вртежен момент
Сила

МЕНУВАЧ
Вид на менувачот
Број на степени
Брзина при 1000 (вртежи/минута) во 1./2./3. степен
Во 4./5. степен

JR5
5
8,17 / 15,56 / 24,68
33,70 / 46,15

JR5
5
8,17 / 15,56 / 24,68
33,70 / 46,15

УПРАВУВАЧКИ МЕХАНИЗАМ
Управувач
Пречник на кругот при вртење помеѓу гумите/ѕидовите (m)
Број вртежи на управувачот помеѓу крајните положби

Серво (хидраулично)
11,1 /11,6
3,3

СУСПЕНЗИЈА
Предна/задна суспензија

Псевдо Mc-Pherson со триаголни раменици / оска во H-облик со програмирани девијации - спирални
пружини

ТРКАЛА И ГУМИ
Димензија на фелните
Димензија на гумите напред и назад

14“ / 15“
185/70 R14 ili 185/65 R15

СИСТЕМ ЗА СОПИРАЊЕ
Вид на сопирачкиот круг
Систем против блокирање на тркалата ABS/ систем за помош при нагло
кочење AFU
Електронска распределба на силата на сопирање
Систем за контрола на стабилноста на вовилото ESC
Напред: вентиликани дискови (DV) – пречник (mm)/дебелина (mm)
Назад: барабани (T) / дебелина (во инчи)

Дијагонална
Сериски/Сериски

Боја

Сериски
Опционални
258 x 22

280x24

258 x 22

258 / 22

T/9

Неметалик бои

ПЕРФОРМАНСИ
Аеродинамика (Површина на отпор SCx)
Најголема брзина (km/h)
Забрзување oд 0 дo 100 km/h
400 m од место (s)
1000 m од место (s)

0,965
170
12,7
18,3
34,2

0,965
175
10,8
17,7
32,4

0,965
152
15,5
20,8
37,6

0,965
163
13,3
18,5
35

140
7,7
5,3
6,2
50

130
6,8
5,1
5,7
50

108
4,4
4,1
4,2
50

108
4,4
4,1
4,2
50

1164
680
484
1764
2964

1205
703/702
502/503
1826/1839
3026/3039

1202/1205
736/726
466/479
1803/1846
3003/3046

1205
729/725
476/480
1838/1848
3038/3048

1 200

1 200

1 200

1 200

615

640

635/640

640

ПОТРОШУВАЧКА И ЕМИСИИ (во l/100 km и g/km)
CO2 (g/km при комбинирано возење)
Градско возење
Меѓуградско возење
Комбинирано возење
Резервоар на гориво (l)

ЛЕДЕНО БЕЛА (369)

МОРНАРСКО СИНА

Металик бои

MАСА (kg)
Маса на празно возило подготвено за возење (без дополнителна опрема)
Маса на преден дел на празно возило подготвено за возење
Маса на заден дел на празно возило подготвено за возење
Дозволен капацитет
Најголема дозволена маса со приколка
Најголема дозволена маса со приколка со сопирачки (во границите на
вкупната маса на возилото и приколката)
Најголема дозволена маса со приколка без сопирачки
* Привремени податоци, хомологација во тек.

СИВА COMETE (KNA)

СИНА AZURIT (RPL) БИСЕРНО ЦРНА (676) ПЛАТИНЕСТО СИВА

Dacia
Таков автомобил по толку поволна цена?
Мора да се шегувате.
изглед кој ја зголемува вредноста на

DACIA, МАРКА НА ГРУПАЦИЈАТА RENAULT,

создадовме ознаката Dacia eco2.

помисливме на тоа дека еден поволен

автомобилот. Покрај тоа, моделите на Dacia

во текот на процесот на осмислување

Возилата од марка Dacia се произведуваат

автомобил може да биде привлечен,

имаат изобилство простор и великодушно

на возилото се потпира на докажаните

во фабриките со сертификат ISO 14 001,

сигурен и квалитетен. Нешто ни кажува

ги примаат сите патници и нивниот багаж.

ефикасни и сигурни технички решенија.

85% од возилото може да се рециклира,

дека бевме во право.... Нашите модели се

Тој успех е последица на една едноставна

Поради тоа на своите купувачи им нудиме

вградените дизел мотори имаат емисија

покажале како сигурни и цврсти. Најновите

идеја: автомобилите можеме да ги сакаме и

гаранција од три години и мали трошоци

на CO2 помала од 120 g/km. Заради тоа

модели на Dacia предизвикаа вистинско

да ни требаат, но тоа не значи дека за нив

за користење. Како знак на тоа дека

што сме убедени дека нашата грижа

изненадување со својот препознатлив

треба да дадеме едно цело мало богатство.

истовремено се грижиме и за околината, ја

за средината не смее да има цена.
Automotive group D.o.o.E.L., ЈАНУАРИ, 2014

НЕ. СОСЕМА СПРОТИВНО. Ние во Dacia први

Преземени се сите потребни мерки за содржината на овој материјал да биде точна и ажурирана во моментот на печатењето. Овој документ е составен врз основа на претходни серии или прототипи. Согласно со својата политика за постојано подобрување на
производот, Dacia го задржува правото во секое време да ги измени карактеристиките на возилото и на дополнителната опрема што се опишани и претставени во оваа брошура. Концесионерите на Dacia се известуваат за тие измени во најкус можен рок. Во
зависност од земјата во која се продава возилото, верзиите може да се разликуваат, а некои делови од опремата може да не бидат достапни (сериски, како опција или како дополнителна опрема). Во полза на прибирање точни информации за возилото ве молиме
да контактирате со нашите концесионери. Поради техничките ограничувања на печатениот материјал, боите во овој материјал може донекаде да се разликуваат од вистинските бои на каросеријата на возилото или на материјалот во внатрешноста на возилото.
Dacia ги задржува сите права.
* При исполнување на првиот од двата наведени услова.

www.dacia.mk

