Dacia Dokker Van

Вешт

како вас.

Голем товарен простор, удобност во возењето, лесен пристап. Dacia Dokker
Van ви нуди сѐ за да ви ја олесни секојдневната работа.
Има исклучителни предности. Можете на пример да имате 3,3 m3 голем товарен
простор за цена на простор со големина 2,5 m3.
Во поглед на економичноста е прав професионалец. Со своите ефикасни
дизелски мотори 1,5 dCi od 55 kW (75 KS) или 66 kW (90 KS) не треба да се
грижите за конкуренцијата! Неговата технолошки напредна опрема и добро
замислената внатрешност ви гарантираат исклучителна удобност.
Dacia не отстапува од своите принципи. Неговата сигурност и издржливост
ќе ве уверат во тоа!

* Сериски, со можност за зголемување до 3,9 m3 седиште Dacia Easy.

Голема можност за
пристап.

Dokker Van ги исполнува сите ваши потреби во поглед на пристапност и товарање.
За полесно товарање, Dokker Van може да биде опремен со една или две
странични лизгачки врати* кои нудат товарна ширина од 703 mm, што е
најголем простор во класата. Заедно со тоа, асиметричната и многу практична
задна врата има отвор широк 1,08 m. Вистински партнер!
* Страничната лева лизгачка врата е достапна со доплата.

Просторноста
Ротирачка мрежаста преграда

која ви е потребна
по пристапна цена.
Пренесувањето товар ви е најпотребно? Dacia го разбира тоа и затоа Dokker Van е толку просторен.
Дозволен товар од 750 kg*, корисен волумен од 3,3 m3, товарна висина од 1,27 m… Dokker Van целосно
ги исполнува сите очекувања на професионалниот корисник. Во товарниот простор на располагање
имате осум прстени за зацврстување** со кои можат да се прицврстат и најкршливите предмети. За
да остане беспрекорен товарниот простор, Dokker Van на располагање ви нуди издржливи странични

Стаклена преграда

облоги, како и облога на подот на багажникот. Dacia Dokker Van може да се прилагоди на вашите
потреби. На располагање имате две прегради: стаклена и ротирачка преграда (со седиште Dacia Easy
Seat). Страничната врата и вратата на товарниот простор можат да бидат стаклени и неостаклени.
Сето ова е направено за да ви овозможи полесно извршување на секојдневните работи!
* Кај верзијата Ambiance.
** Кај сите верзии, уште пет дополнителни прстени кај верзијата Ambiance.

Преклопување
по потреба.

За да може да превезе што поголем товар, Dokker Van нуди ново, повеќенаменско совозачко
седиште Dacia Easy Seat кое може да се извади целосно. Кога е извадено, товарната должина
се зголемува од 1,9 m до 3,11 m, a корисниот волумен од 3,3 m3 до 3,9 m3. Кога наслонот се
преклопува, можете да го користите како маса за пишување. Со него несомнено можете
да очекувате сѐ!

Easy Seat во положба
на столче.

Сосема преклопен
Easy Seat.

Изваден Easy Seat.

Современ

и ефикасен.
За да ви го олесни возењето и да ја зголеми удобноста во возилото, Dokker Van е oпремен и едноставен за употреба со ефикасна
технологија. Одејќи во чекор со времето, ви нуди систем за возење назад*, регулатор и ограничувач на брзина*, како и систем
за надзор на стабилноста на возилото (ЕЅР)*. Удобноста е гарантирана од клима уредот*, кој ќе ве разладува во летните месеци.
За возењето да биде удобно во секој момент, Dokker Van ви нуди и мултимедијален систем Media Nav**, вграден во средниот столб,
со голем 18-cm (7“) екран, чуствителен на допир. Едноставен е за употреба. Има радиоприемник и се поврзува со Bluetooth®,
што овозможува hands free телефонирање и слушање на музика од мобилни уреди. Исто така, ви нуди и сателитска навигација
со 2D и 3D образ (птичја перспектива). Системот е надополнет со USB и 3,5-mm приклучок на предната табла и командите на
управувачот. Напред имате многубројни места за складирање: под кровот, инструмент таблата (со можност за сместување
на лаптоп или документи со формат А4) и во вратите, каде што можете да оставите поголемо стаклено или пластично шише.
Добредојдовте во Dokker Van!

* Достапно со доплата.
** Достапно со доплата кај верзијата Ambiance.

Докажана

сигурност.
Dokker Van не отстапува од вредностите на Daciа: издржливост и сигурност.
Составните делови на возилото, како на пример механичките елементи, биле
подложни на испитувања според многу строги правила. За таа цел се поминати
1,9 милиони километри за прилагодување на сопирачките и суспензијата по различни
патишта и во различни временски услови. Моторите кои се дело на професионалистите
од Renault веќе со години се гордеат со својата докажана сигурност. Секогаш можете
да имате доверба во Dokker Van.

Динамичен и економичен…

вистински професионалец.
Mала потрошувачка и мала емисија на CO2: трите економични мотори со ниски трошоци за одржување му даваат на
Dokker Van белег на ефикасност. Потрошувачката на гориво може да се мери со најдобрите во класата.
Од дизел моторите, Dokker Van ви ги нуди: ефикасниот 1,5 dCi oд 55 kW (75 KS) или 66kW (90 KS) кој троши само
4,5 l/100 km*. Како дел од понудата на бензиски мотори Dokker Van е достапен со мотор 1.6 16V S&S oд 75 kW (102KS).
Toа е вистински бензиски мотор на Renault со директно вбризгување чија потрошувачка изнесува само 6,2 l/100 km.
За поголема контрола врз трошоците и за безгрижно возење, Dacia ви нуди договор за одржување со продолжена
гаранција и траење согласно вашите потреби. Гаранцијата на Dacia за Dokker Van трае 3 години или до поминати
100.000 km: уште една корисна можност за деловна долговечност!

* Потрошувачка во комбинирано возење. Хомологирана потрошувачка и емисии согласно важечките прописи.

Верзија

Base

Основна опрема
• Сив преден и заден браник
• Систем за контрола на стабилност
на возилото (ESP)
• Асиметрична, лимена задна врата
со агол на отворање од 180º
• Десна лимена лизгачка врата
• 14“ челични фелни со украсни
капаци
• Сервоуправувач
• Механичко заклучување
• Рачно местење на предните стакла
• Преграден ѕид со прозорец

• Резервно тркало
• Внатрешност од синтетички
ткаенини
• Прибор за пушачи
• Дневни светла
• Предопрема за радио
• Простор за складирање над
совозачкото седиште
• ABS + систем за помош при
нагло сопирање
• Воздушно перниче за возачот
• Носивост 600 kg

Опции:
• Металик боја
• Воздушно перниче за совозачот
• Должни кровни носачи

Верзија

Ambiance
Oсновна опрема = BASE +
• 15“ челични фелни со украсни
капаци
• Предни безбедносни појаси со
подесување по висина
• Место за складирање под
кровот
• Носивост 750 kg
• Внатрешни делови на вратите
во крем боја

Опции:
• Пакет електрична опрема:
електрично местење на
предните стакла и далечинско
заклучување
• Втора стаклена странична
врата
• Клима уред со мануелно
приспособување

• Систем со сензори за возење
назад
• Светла за магла

• Регулатор и ограничувач на брзина
• Електрични ретровизори
• 15“ алуминиумски фелни
• Dacia Plug&Radio: радио со CD/MP3
player, голем екран, Bluetooth®,
приклучување на надворешни
уреди
• Dacia Plug&Radio: радио со CD/MP3/
AUX/USB, голем екран, Bluetooth®,
приклучување на надворешни
уреди
• Воздушно перниче за совозачот и
странични воздушни перничиња
• Совозачко седиште Dacia Easy Seat
и ротирачка мрежеста преграда
• Патен компјутер
• Пластична облога на товарниот
простор
• Термички оформена пластична
подна облога на товарниот
простор

Дополнителна

опрема
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1. кровни носачи
Ја зголемуваат носивоста на Dokker (најголемо
оптоварување 75 kg) и гарантираат сосема
сигурен превоз. Можат да бидат опремени
со различни додатоци: носачи за скии,
велосипеди или кровен багажник.
2. Стандардна кука за влечење
Jа зголемува носивоста на возилото
или овозмож ува превоз на велосипеди
со примена на носачите за велосипеди
кои се поставуваат на куката за влечење.
Нејзината издрж ливост и сигурност се
гарантирани со почитување на строги норми.
Опремата вк лучува: избор помеѓу 7-полен
(82 01 334 694) или 13-полен (82 01 334 701)
приклучен сноп кабел.
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3. Продолжена кука за влечење
Нејзината издрж ливост и сигурност се
гарантирани со почитување на строги норми, а
елегантната форма и можноста за симнување
го чуваат убавиот изглед на возилото.
Опремата вк лучува: избор помеѓу 7-полен
(82 01 334 694) или 13-полен (82 01 334 701)
приклучен сноп кабел.
4. Челичен кровен багажник
За сосема сигурен превоз на хоризонтален
товар со маса до 75 kg. Корисна ширина 1200
mm.
5. Систем за паркирање назад
Овозможува полесно управување на возилото
кога паркирате возејќи назад. Четири сензори
ги препознаваат сите препреки во кои може да
се удри возилото.
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6. Текстилни теписи
Посебно направени облоги кои совршено
одговараат на обликот на подот. Не се лизгаат
и се безбедни за возењето. Се вклопуваат
идеално во внатрешноста на Dokker. Ја чуваат
од абење и влага. Имаат темносива боја.

9. Дрвен под
Еден од деловите на комплетот со дрвени
заштитни дрвени облоги наменети за заштита
на багажниот простор на Dacia Dokker.
Таблата од фурнир е обложена со нелизгачки
материјал.

7. предни и задни калници
Оформени се така што не ја нарушуваат
линијата на возилото, а истовремено да ја
штитат каросеријата од кал и удари од камења.

Дрвени страни
Странични облоги за внатрешна заштита на
Dokker Van за време на товарење и превезување
на предмети.

8. AUTORADIO KENWOOD KDC 161UR
Со сила од 4 x 50 W ќе можете да ја слушате
својата музика во дигитален облик на CD, со
MP3 датотека или, пак, директно спојување
со MP3-уред преку приклучок на предната
инструмент табла.

Облоги на лаковите на калниците –
десна странична лизгачка врата
Одлично оформените облоги на лаковите
на калниците се отпорни на силни и чести
удари. Го чуваат товарниот простор во добра
состојба.
10. Заштитни мрежи за стакла
Исклучително се отпорни, па ја штитат
натоварените предмети од кражба со
разбивање на стаклата.
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OБЕМ НА ТОВАРНИОТ ПРОСТОР (dm3)

L1 Вкупна ширина на возилото со склопени ретровизори

1 751

Распоред со 2 седишта

3 300

L2 Вкупна ширина на возилото со отворени ретровизори

Распоред со 1 седиште (извадено седиште Dacia Easy Seat)

3 900

L3 Внатрешна ширина меѓукалниците (со/без oблоги)

1 130 / 1 170

L4 Најголема ширина на товарниот простор (без облоги)

1 372 / 1 413

ДИМЕНЗИИ (mm)
A

Меѓуосовинско растојание

B
C

Вкупна должина
Предна нивелација

D

Задна нивелација

E

Растојание меѓу предните тркала

F

Растојание меѓу задните тркала

G

Растојание на празно/оптеретено возило од земја

H

Висина на празно возило со кровни носачи/без кровни носачи

M

2 810

L3
L3

4 363L3
L4
L4
822
731

H1 Висина на праг на празно возило
H2 Висина на отворот на багажникот

1 490

1 809 / 1 847
Y2
Y2

1 189

N2 Товарна ширина позади 1 m над подот

1 082

L4

P

Товарна ширина на страничните лизгачки врати

R

Висина на отворот на страничните лизгачки врати

Y2 Должина на багажниот простор со извадено седиште Easy Seat

Сина NAVY (D42) Сива COMÈTE (KNA)

Y2

Дозволено оптоварување (Dokker/Ambiance)

1 100

Црна NACRÉ (676)

703
1 046
1 856 / 1 901
3 110

МАСА (kg)

Бои

Бела GLACIER (369)

1 271

N1 Долна ширина на вратата на багажникот (во висина на прагот)

Y1 Должина на багажниот простор на подот со цевкаста/полна преграда

1 478
186 / 151
565

Најголема висина на товарниот простор под кровот

2 004

Сива ÉTOILE (D69) Сина Cosmos (RPR)

600 / 750

Y2

C

Мотори

Бензин

Бензин/плин

Дизел

Дизел

1.6 16V

1.6 MPI LPG

1.5 dCi 75

1.5 dCi 90

Mенувач

BVM 5

BVM5

BVM 5

BVM 5

Норма на емисии

Euro6

Euro5

Euro5

Euro5

H4M738

K7M812

K9K 612

K9K 612

Мотор

Вид на мотор
Обем (cm3)

1 598

1598

1 461

1 461

Пречник x од (mm)

78 x83,6

79,5/80,5

76 x 80,5

76 x 80,5

Број на цилиндри/вентили
Најголема сила во kW спрема нормата CEE (KS)
Број на вртежи при најголема сила (o/min)

4/16

4/8

4/8

4/8

75 (102)

60,5(82)

55 (75)

66 (90)
3 750

5600

5000

4 000

Најголем вртежен момент во Nm CEE (m.kg)

156

134/131*

180

200

Број на вртежи при најголем вртежен момент (o/min)

4000

2800

1 750

1 750

Вид вбризгување
Доток на воздух
Катализатор/филтер за тврди честички

Multipoint вбризгување

Директно

Атмосферски

Директно со заеднички вод + multipoint
Турбополнач

S/-

S/-

S/S

S/S

JR5

JR5

JR5

JR5

5

5

5

5

6,78/12,33/19,11

6,19/11,26/17,45

8,17 / 15,56 / 24,68

8,17 / 15,56 / 24,68

26,99/34,21

23,74/31,24

33,70 / 46,15

33,70 / 46,15

Менувач
Вид на менувачот
Број на степени за возење напред
Брзина при 1000 o/min во 1./2./3. степен
Во 4./5. степен

Управувачки механизам
Управувач
Пречник на кругот при вртење помеѓу гумите/ѕидовите (m)

Со хидрауличен сервозасилувач
11,1

Број вртежи на управувачот помеѓу крајните положби

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 фелни

14“ / 15“

Основни гуми – предни и задни

185 / 70 R14 ili 185 / 65 R 15

Систем за сопирање
Вид на кругот на сопирање
Систем против блокирање на тркалата ABS/ систем за помош при нагло
сопирање AFU

Сериски/Сериски

Електронски разделник на силата на кочење
Систем за надзор на стабилноста на возилото ESC
Напред: вентилациски дискови (DV) - пречник (mm)/дебелина (mm)

Опционално
O
258 x 22

258 x 22

Назад: барабани (T) / дебелина (во инчи)

258 x 22

258 x 22

0,965

T/9

Перформанси
Аеродинамика - површина на отпорот SCx (m²)

0,965

0,965

0,965

Најголема брзина (km/h)

170

159/157*

150

162

0–100 km/h (s)

12,7

14,3/14,9*

15,9

13,9

400 m од место (s)

18,3

19/19,3*

21

19

1000 m од место (s)

34,2

35,6/36,1*

37,9

35,5

CO2 (g/km при комбинирано возење)
Градско возење (l/100 km)

140

168 / 147*

118

118

7,7

9,7/11,7*

5,2

5,2

Меѓуградско возење (l/100 km)

5,3

5,9 / 7,6*

4,1

4,1

Комбинирано (l/100 km)

6,2

7,3 / 9,1*

4,5

4,5

Резервоар за гориво (l)

50

50

50

50
1205

Потрошувачка на гориво и емисии

Mаса Dokker/Ambiance (kg)
Маса на празно возило спремно за возење (без дополнителна опрема)

1164

1090/1205*

1205

Маса на преден дел на празно возило спремно за возење

680

647/677*

725

725

Маса на заден дел на празно возило спремно за возење
Најголема дозволена маса

484

443/528*

480

480

1764

1768/1818*

1854

1854

Вкупна маса на возило со приколка

2964

2969/3018*

3054

3054

Дозволено оптоварување**
Најголема дозволена маса на приколка со сопирачки (во границите на
вкупната маса)
Најголема дозволена маса на приколка со сопирачки/без сопирачки

600

600

600

600

1 200

1 200

1 200

1 200

575 / 605

580/635*

640

640

* Хомологација во изработка

Dacia
Толку убав и сигурен автомобил по толку прифатлива
цена? Дали е можно?
Ние во Daciа први дојдовме до констатација

кои се подеднакво сигурни и еконoмични,

автомобилите може да ги сакаме, но тоа

и мали трошоци за одржување. Возилата

дека поволен автомобил може да биде и

но кои изненадуваат со својот модерен

не значи дека за нив треба да дадеме едно

на марката Dacia се опремени со модерни,

привлечен и сигурен и квалитетен. Нешто ни

и препознатлив дизајн, како и со обемот

мало богатство. Со новите модели ова

ефикасни и економични мотори од последна

кажува дека сме биле во право. Со бројните

на корисна и интелигентна технологија.

тврдење добива вистинско значење. Како

генерација. Се произведуваат во фабрики со

меѓународни награди, новинарите ширум

Како и секогаш, автомобилите на Daciа

MAрка на групацијата RENAULT, DACIA, при

сертификат и 85% од нивните делови можат

светот ни одадоа признанија за сигурност,

имаат многу простор и можат да ги примат

проектирањето на возилата се потпира на веќе

да се рециклираат. Дефинитивно денес, како

робусност и пристапност на нашите

сите патници и нивниот багаж. Овој

докажани и сигурни решенија. Затоа на нашите

никогаш досега, да купиш паметно значи да

модели. Dacia расте, нудејќи нови возила

успех се должи на едноставен заклучок:

клиенти им нудиме тригодишна гаранција

купиш Daciа!

Сторивме се што е во наша моќ содржината на овој материјал да биде точна и ажурирана. Овој документ е составен на основата на предсерија или прототип. Во согласност со својата политика за подобрување на тековните производ, Dacia го задржува правото на промена во секое време на
спецификациите на возилата опишани и претставени во брошурава. За овие измени во најкраток рок се информираат концесионерите на Dacia. Во зависност од земјата на продажба, некои верзии може да се разликуваат и одреденa опрема може да биде недостапna (како стандард, опција или
опрема). Со цел да се добијат прецизни информации за возилото, Ве молиме контактирајте со најблискиот продавач. Заради технологијата на печатење, боите, кои се појавуваат во овој документ може да се разликуваат од вистинските бои на каросеријата на возилото и материјалите во ентериерот.
Dacia ги задржува сите права. Репродукција на сите или дел од овој материјал во било која форма или на кој било начин е дозволено само со претходно писмено одобрение од компанијата Automotive Group .
* До првиот исполнет услов.

www.dacia.mk

Години
гаранција
или 100.000 km

