
Dacia Dokker



Dünaamiline ja loov,
ühendades kõiki Sinule 
olulisi omadusi

Dacia Dokker vastab kõikide juhtide eelistustele – lai valik tundliku reageerimisvõimega, kütusesäästlikke 

ja töökindlaid mootoreid, mis tingivad madalad ülalpidamiskulud. 

Kõrgtehnoloogiliste lisade puudumine võimaldab Dokkeri kütusekulusid hoida võimalikult madalal.

Lisaks bensiinimootoritele 1,6 MPI 85 on saadaval diiselmootor 1,5 dCi, millel on kaks erineva võimsusega 

varianti (75 hj ja 90 hj), kütusekuluks kõigest 4,5 l/100 km, mis vastab CO2-heitmele 118 g/km*.

Usaldusväärse sõidukina on Dokker sinu pere jaoks tõhus ja töökindel sõiduvahend, kombineerides endas 

omadusi mis on vajalikud just Sinule!

*Kombineeritud sõidutsüklis. Kütusekulu ja CO2 emissioon on kindlaks määratud vastavalt suunistele.





standardina
Professionaalsus 

Dokker on täiuslik auto nii isiklikuks kui professionaalseks kasutamiseks ja vastupidi.

Praktilist 60/40-allaklapitavat tagaistet on lihtne muuta vastavalt vajadusele. Seejuures võimaldab kergesti ligipääsetav käepide igat istet 

eraldi liigutada. Pinki on võimalik liigutada esiistmete suunas, mis vabastab 1,57 m põrandaruumi ja suurendab pakiruumi 3 m³ võrra. 

Dacia Dokkeri standardvarustusse kuulub klaasitud külgmine liuguks, teine on võimalik tellida lisavarustusena. Külguks, mis on 

suurim omasuguste seas, hõlbustab juurdepääsu veoseruumile ja tagaistmetele, võimaldades mugavamalt esemeid laadida. 

Dokkeri salong on disainitud praktilisusest lähtuvalt ja võimaldab transportida meetri kõrgust 

kuni 1082 mm pikkust koormat. Kaubaruum algab 570 mm kõrgusel maapinnast.



praktilises võtmes
Kaasaegsed tehnoloogiad

Praktilised, efektiivsed ja 100% kasulikud tehnoloogiad – need teevad Dokkeriga sõidu 

eriliselt lihtsaks ja mugavaks.

Olenevalt versioonist on Dokkeri varustuses uusim multimeediasüsteem MEDIA NAV.

Multimeediasüsteem on integreeritud keskkonsooli ja juhitav 7-tollise (18 cm) puutetundliku 

ekraani abil. Lihtne ning kasutajasõbralik süsteem ühendab endas navigatsiooni- ja 

helifunktsioone ning Bluetooth®’i handsfree ühendust. Juhtimisseade sisaldab ka GPS-

navigatsioonisüsteemi 2D ja 3D graafikaga (linnulennu vaade).  

USB-pesa ja audiosisend võimaldavad kaasaskantavast mängijast muusikat kuulata. Dacia 

Plug & Radio audiosüsteem ühendab endas suure ekraaniga raadio, MP3-formaadiga 

ühilduva CD-mängija, Bluetooth®-tehnoloogia, USB-ühenduse ja audiosisendid ning 

rooliratta tahaosale kinnitatud juhtpuldi.

Uus Dacia parkimisabi süsteem on saadaval ka Dokkeri mudelitel, võimaldades mugavamalt 

ja lihtsamalt sõidukiga manööverdada. 

Dacia mõistab sõiduki turvalisuse olulisust. Dokkeri varustuses on 4 turvapatja, ABS-pidurid 

koos pidurdusassistendi ja elektroonilise stabiilsuskontrolliga ESP® ning ISOFIX kinnitusega 

lapse turvasüsteem tagaistmel. See kõik on Sinu pere turvalisuse huvides!



• Esi- ja tagapõrkeraud halli värvi
• Parem aknaga liuguks
• 14-tollised plekkveljed ilukilpidega
• Roolivõimendi
• Võtmega avatavad uksed
• Manuaalsed aknatõstukid ees
• Fikseeritud tagaiste
• Kinnine panipaik armatuurlaua sees
• Avatud panipaik armatuurlaua 

ülaosas

• ABS ja pidurdusassistent
• Juhi turvapadi
• Kõrvalistuja turvapadi
• Külgmised turvapadjad

Valikus:
• Metallikvärv
• Varuratas
• 15-tollised plekkveljed ilukilpidega
• ESP elektrooniline stabiilsuskontroll

• Külgmised kaitseliistud musta värvi
• 15-tollised plekkveljed ilukilpidega
• Kõrgusesse reguleeritavad eesmised 

turvavööd
• 1/3-2/3 allaklapitav tagaiste ja 

vertikaalse asendi võimalus
• Laeriiul
• Põrandamatid
• Kummist põrandamatt pagasiruumis

Valikus:
• Teine liuguks
• Parkimisandur
• Udutuled
• Katusereelingud
• ESP elektrooniline stabiilsuskontroll
• 15-tollised valuveljed Empreinte

• Konditsioneer + Dacia Plug & 
Radio audiosüsteem: raadio, MP3-
formaadiga ühilduv CD-mängija, 
Bluetooth® liides ja võimalus 
ühendada kaasaskantavaid 
mängijaid.

• Reguleeritava kõrgusega juhiiste
• Dacia Media Nav 

multimeediasüsteem: integreeritud 
navigatsioonisüsteem 7-tollise 
puutetundliku ekraaniga, raadio, 
Bluetooth®-tehnoloogia abil 
võimalus ühendada kaasaskantavaid 
mängijaid.

• Electric pakett: elektrilise tõstukiga 
esiaknad, kesklukustussüsteem 
puldiga, teine   12 V pistikupesa, 
pakiruumi valgustus, elektrilised 
küljepeeglid.

Access 
versioon

Ambiance 
versioon

StANDARDVARUStUS ACCESS

StANDARDVARUStUS AMBIANCE = 
ACCESS +



Laureate 
versioon

• Konditsioneer
• Vasak aknaga liuguks
• Kerevärvi esi- ja tagapõrkerauad 
• Electric pakett: elektrilised aknatõstukid ees, 

kesklukustussüsteem puldiga, teine 12 V 
pistikupesa ja pakiruumi valgustus

• Kerevärvi soojendusega küljepeeglid 
• Reguleeritava kõrgusega esiistmed
• Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid
• Udutuled
• Lugemislambiga eesmine salongivalgusti
• Kõrvalistuja päikesesirm koos peegliga
• Panipaigad tagauste külgedel
• Taskud esiistmete seljatugedel

Valikus:
• Parkimisandur
• Katusereelingud
• ESP elektrooniline stabiilsuskontroll
• 15-tollised valuveljed
• Juhiistme ja kõrvalistuja istmesoojendus
• Pagasivõrk
• Dacia Plug & Radio audiosüsteem: raadio, MP3-

formaadiga ühilduv CD-mängija, Bluetooth® liides ja 
võimalus ühendada kaasaskantavaid mängijaid.

• Dacia Media Nav multimeediasüsteem: 
integreeritud navigatsioonisüsteem 7-tollise 
puutetundliku ekraaniga, raadio, Bluetooth®-
tehnoloogia abil võimalus ühendada 
kaasaskantavaid mängijaid.

Varustust on võimalik kombineerida, lisades või jättes mõne 
varustuse osa valikust välja. 

StANDARDVARUStUS LAUREAtE = 
AMBIANCE +



Varustus ja lisavarustus

Access Ambiance Lauréate

Välimus
Esi- ja tagapõrkeraud hallis värvitoonis l l -
Esi- ja tagapõrkeraud kere värvitoonis - - l

Küljeliistud - l l

Mustad katusereelingud   

14-tollised veljed ilukilbiga l - -
15-tollised veljed täiskilbiga  - -
15-tollised veljed ilukilbiga - l l

15-tollised valuveljed Empreinte -  

Metallikvärv   

Istmed ja interjöör
Keskkonsool (värvid) must hall, läikiv metallik
Ventilatsiooniavad (värv) must l l -
Ventilatsiooniavad (värv) läikiv metallik kroom - - l

Loendurid ja näidikud tahhomeetril l l l

Kroomitud käigukangi nupp – l - - l

Seesmised uste käepidemed mustad must must kroom
1/3-2/3 allaklapitav tagaiste ja vertikaalse asendi võimalus - peatoed peidetud
Tekstiilist põrandamatid esiosas + pestav ja eemaldatav vooder salongis - l l

Aktiivne ja passiivne turvalisus
ABS ja pidurdusassistent l l l

ESP (elektrooniline stabiilsuskontroll) koos ASR-funktsiooniga (veojõukontroll)   

Juhiistme ja kõrvalistuja turvapadi l l l

Külgturvapadjad auto eesosas l l l

Reguleeritava kõrgusega turvavööd auto esiosas - l l

Lapseistme ISOFIX-kinnituskohad  teise istmerea kõigil istmekohtadel l l l

Rehviparanduse komplekt l l l

Varuratas   

Uksed ja aknad
Parempoolne liuguks avatava aknaga l l l

Kaks külgmist liugust avatavate akendega -  l

turvalisus
Elektrooniline immobilisaator l l l

Sõiduassistent
Roolivõimendi l l l

Pardaarvuti (läbitud vahemaa, sõiduaeg, keskmine kütusekulu, olemasoleva kütusega läbitav vahemaa, 
keskmine kiirus) - - l

Avatud ustele reageeriv märguandelamp l l l

Kinnitamata turvavööle reageeriv helimärguanne ja märguandelamp l l l

Parkimisandur -  

Access Ambiance Lauréate

Nähtavus
Tahavaatepeeglid (käsitsi kokkuklapitavad) l - -
Seestpoolt käsitsi reguleeritavad tahavaatepeeglid  l -
Elektrilised tahavaatepeeglid, soojendusega - P -
Kere värvi elektrilised tahavaatepeeglid, soojendusega - - l

Udutuled -  l

Tagaklaasipuhasti l l l

Mugavus
Võtmed l l -
Kesklukustus kahe nupuga puldist - P l

Käsitsi reguleeritavad esiaknad l l -
Elektrilise tõstukiga esiaknad - P l

Eesmine salongivalgusti l l -
Eesmine salongivalgusti koos lugemislambiga kaassõitja poolel - - l

12 V pistikupesa teises istmereas -  l

Eemaldatav sigaretisüütaja, tuhatoos   

Reguleeritava kõrgusega rool -  l

Reguleeritava kõrgusega juhiiste -  l

Soojustus- ja ventilatsioonisüsteem suletud õhuringlusega tagaistmetel - l l

Manuaalne konditsioneer - P 

Põrandavalgustus - P l

Panipaigad ja lisatarvikud
A4 formaadis kindalaegas armatuurlaua sees avatud avatud avatud
Taskud esiustes l l l

Taskud tagaustes - - l

Kinnine panipaik armatuurlaua sees l l l

Topsihoidja keskkonsoolis, ees / tagaosa ees ainult ees l l

Kindalaegas juhipoolsel küljel l l l

Taskud esiistmete tagaküljel - - l

Pakiruumi kate - l l

Pagasivõrk -  

Audiovarustus
Dacia Plug & Radio audiosüsteem (raadio, MP3-formaadiga ühilduv CD-mängija, Bluetooth® liides ja võimalus 
ühendada kaasaskantavaid mängijaid) - P 

Dacia Media Nav multimeediasüsteem: integreeritud navigatsioonisüsteem 7-tollise puutetundliku ekraaniga, 
raadio, Bluetooth®-tehnoloogia abil võimalus ühendada kaasaskantavaid mängijaid. -  

Paketid
Konditsioneer + Dacia Plug&Radio -  -
Elektripakett -  l

l Standardne;     Valikus;    - Pole saadaval    P Paketi element
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Lisatarvikud

1.PÕIKtALAD KAtUSERAAMIL
Fikseeritud katuseraam suurendab Dokkeri kandevõimet
(kannab kuni 80 kg, s.h raami kaal) ja kindlustab 
veose turvalisuse. Võimaldab lisada erinevaid 
tarvikuid: suusaraam, jalgrattahoidja, katuseboks...

2. StANDARDNE HAAGISEKONKS
Loodud intensiivseks kasutamiseks ning 
võimaldab suurendada sõiduki kandevõimet.
Kõrge mehaanilise vastupidavusega ja töökindel 
haagisekonks vastab rangetele standardnõuetele.
 
3. HAAGISEKONKS
Loodud rangete standardite järgi, eriti 
vastupidav ning töökindel. 
Elegantne disain ja võimalus konks eemaldada 
lubavad praktilisel autol siiski hea välja näha. 

4. HAAGISEKONKSULE FIKSEERItUD RAttARAAM
Vargusvastaste lukkudega varustatud jalgrattaraam 
võimaldab jalgrataste ohutut vedu. 

5. PARKIMISABI tAGURDAMISEL
Parkimisabi neli andurit annavad märku 
lähenevast takistusest sageneva helisignaaliga, 
mis teeb manööverdamise eriti lihtsaks. 

6. PEAtOE KÜLGE FIKSEERItUD RIIDEPUU
Väga praktiline abivahend, mis võimaldab rõivad 
esiistme taha riputada, hoides riideid kortsumast. 

7. EEMALDAtAV AUtOKÜLMIK
Termoelektriline autokülmik jahutusfunktsiooniga 
kuni 18° C ja mahtuvusega umbes 24 liitrit, 
on mugavalt kinnitatav istmele turvavööga. 
Autokülmik on täiuslik kaaslane piknikule!

8. KAItSEVÕRE
Roostevabast terasest võre kaitseb ja eraldab salongi 
pagasiruumist ning ei luba esemetel salongi rikkuda. 

9. ÜHEPOOLNE PÕRANDAMAtt
Kvaliteetne põrandakate, mis sobitub täielikult 
põrandaga ning tagab selle kaitse.
 
10. PAGASIRUUMI MAHUtI
Sobitub täielikult pagasiruumiga. Tugev ja vastupidav, 
kaitseb efektiivselt pagasiruumi. Tänu oma 
mahutavusele võimaldab vedada mis tahes esemeid. 

11. tEKStIILISt PÕRANDAKAttED (KOMPLEKtIS 4)
Täiuslikult kohandatud salongi mõõtmetele, ühildudes 
tehases paigaldatud kinnituspunktidega. Põrandamatid 
kaitsevad salongi põrandat kulumise ja niiskuse eest.
Värvus: tumehall.

12. 15’’ VALUVELJED
Kauni välimusega valuveljed on ühtaegu turvalised ja 
stiilsed, andes sõidukile elegantse ja dünaamilise välimuse. 
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tehnilised näitajad

Dokker  vastab kolmele kriteeriumile:
sõiduki CO2 emissioon on väiksem kui 120 g/km; see on 
toodetud ISO 14001 sertifikaadiga tehases, millel on madal 
keskkonnamõju ja vähemalt 7% sõiduki plastosadest on 
ümbertöödeldud plastist.

 sertifikaatiga näitab Dacia oma keskkonnateadlikkust 
igas auto elutsüklis.

  
1.6 MPI 84 1.5 dCi 75 1.5 dCi 90

Mootor
Kütus bensiin diisel diisel
Käigukast 5-ne man. 5-ne man. 5-ne man.
Emissioonistandard Euro5 Euro5 Euro5
Mootor K7M 812 K9K 612 K9K 612
Kubatuur (cm3) 1 598 1 461 1 461
Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Silindrite/klappide arv  4 / 8  4 / 8  4 / 8
Maksimumvõimsus KM (hj) 60,5 (84) 55 (75) 66 (90)
Maksimumvõimsus (p/min) 5 000 4 000 3 750
Maksimaalne pöördemoment (Nm ISO) 134 180 200
Maksimumvõimsus Nm EEC (p/min) 2 800 1 750 1 750
Sissepritse tüüp Mitmepunkti Otsesissepritse + Mitmepunkti järjestikune
Katalüsaator / Kübemefilter S / - S / S S / S

Käigukast
Käigukasti tüüp JR5 JR5 JR5 

Edaspidiste käikude arv 5 5 5
Kiirus 1000 pööret/min - 1. käiguga / 2. käiguga / 3. käiguga 6,19 / 11,26 / 17,45 8,17 / 15,56 / 24,68 8,17 / 15,56 / 24,68
Kiirus 1000 pööret/min - sisse 4. käiguga / 5. käiguga 23,74 / 31,24 33,70 / 46,15 33,70 / 46,15

Roolivõimendi
Roolivõimendi (tüüp) hüdrauliline
∅ pöörderaadius äärekivide/seinte vahel min/max (m) 11,1
Rooli pöörete arv ühest lukustuse asendist teise 3,3

Vedrustus
Vedrustuse tüüp ees/vedrustuse tüüp taga MacPherson-tüüpi / Põiktala ja keerdvedrud

Veljed ja rehvid
Standardveljed 14” / 15”
Standardrehvid ees/taga 185 / 70 R14 lub 185 / 65 R 15

Pidurdussüsteem
Pidurisüsteem X-tüüpi
ABS/Pidurdusassistent standard/standard
Elektrooniline veojõukontrolli süsteem standard
ESP® O
Ees: ventileeritavad kettad (DV)/diameeter (mm)/paksus (mm) 258 x 22 258 x 22  280 x 22
Taga: trummel (T) /diameeter (tollides) B / 9

Sooritus
Aerodünaamika SCX 0,965 0,965 0,965
Tippkiirus (km/h) 159 150 162
Kiirendus 0-100 km/h (s) 14,3 15,9 13,9
400 m kiirendus (s) 19 21 19
1000 m kiirendus (s) 35,6 37,9 35,5

Kütusekulu ja CO2 emissioon 
CO2 emissioon (l/100 km ja g/km) 175 118 118
Linnas (l/100 km) 9,9 5,2 5,2
Linnas, startides külma mootoriga (l/100 km) 6,2 4,1 4,1
Kombineeritud (l/100 km) 7,5 4,5 4,5
Kütusepaagi maht (l) 50 50 50

Massid (kg)
Tühimass (kg) 1 090 1205 1205
Tühimassiga sõiduki esitelje koormus (kg) 647 727 718
Tühimassiga sõiduki tagatelje koormus (kg) 443 478 487
Täismass (kg) 1768 1818 1854
Registrimass (kg) 2968 3018 3054
Piduritega haagise maksimaalne mass (täismassist) (kg) 1 200 1 200 1 200
Piduriteta haagise maksimaalne mass (täismassist) (kg) 580 640 640

Näitajad võivad muutuda lähtuvalt sõiduki varustusest. 

Kütusekulu ja CO2 emissoon sõltub kasutaja sõidustiilist ja teistest mittetehnilistest 
teguritest. CO2 on peamine kasvuhoonegaas, mis aitab kaasa kliimasoojenemisele.

Dacia sõidukite utiliseerimine, taaskasutamine toimub kooskõlas keskkonnakait-
sealaste nõuete ja taaskasutust reguleerivate seadustega. Sõidukite ja nende 
kasutatud osade lammutamine viiakse läbi vastavalt jäätmekäitlust puudutavatele 
nõuetele. Määratud kandevõime vastab lisavarustuseta standardversioonile ja võib 
varieeruda vastavalt auto täpsemale kirjeldusele.
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Dacia Dokker Van

MAHUtAVUS (dm3)
5-istmeline konfiguratsioon (kuni pagasiruumi riiulini) 800
2-istmeline konfiguratsioon (tagaistmed vertikaalasendis) 3000

Mõõdud (mm)
A Teljevahe 2810
B Kogupikkus 4363
C Eesmine ülend 822
D Tagumine ülend 731
E Rööbe ees 1490
F Rööbe taga 1478
G Kliirens koormata / koormaga 190 / 153
H Koormata kõrgus / katuseraamiga 1814 / 1852
H1 Koormata kõrgus / lahtise luugiga 570
H2 Koormaga kõrgus / lahtise luugiga 1094
L1 Kogulaius / ilma küljepeegliteta 1751
L2 Kogulaius / koos küljepeeglitega 2004
L3 Kogulaius rattakoobaste vahel 1130 / 1170
L4 Maksimaalne laadimislaius 1372
J1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1401
J2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1458
K Salongi laius tagaistujate põlvede kõrgusel 177
M1 Salongi kõrgus esiistmel 14° nurga all 1037
M2 Salongi kõrgus tagaistmel 14° nurga all 1065
N1 Pagasiruumi madalama osa laius (läve tase) 1189
N2 Pagasiruumi kõrgema osa laius (1 m kõrgusel põrandast) 1082
P Ukseava laius külgmise liugukse avas 703
R Ukseava kõrgus külgmise liugukse avas 1046
Y1 Koorma pikkus kuni tagarea istmeni 1164
Y2 Koorma maksimaalne pikkus kokkuvolditud istmetega 1570
Z Kõrgus kuni pagasiruumi riiulini 588

         

Mõõdud

Mittemetallikvärk                                                  Metallikvärv

SININE 
BLUE MINERAL 

(RNF)

MUST 
BLACK PEARL 

(676)

HALL 
(KNH)

VALGE 
WHITE GLACIER 

(OV 389)

SININE 
BLUE NAVY 

(OV D42)

HALL 
GREY COMETE 

(KNA)

Värvid



www.dacia.ee

Oleme teinud kõik, et selles brošüüris oleks täpne ja ajakohane teave. Koostamisel tuginesime proovisõitude ja prototüüpautode andmetele. Dacial on õigus korrigeerida tehnilisi andmeid vastavalt vajadusele, kuna Dacia täiustab oma tooteid pidevalt. Dacia ametlikke esindajaid teavitatakse muudatustest 
esimesel võimalusel. Eri riikides võivad olla saadaval erinevad versioonid ja varustus ning osa varustusest ei pruugi olla saadaval (standard- või lisavarustusena). Enamikel juhtudel kajastavad fotod Euroopa riikides saadaolevaid versioone. Uusima teabe saamiseks palume pöörduda lähimasse DACIA 
ametlikku esindusse. Trükitehniliste võimaluste tõttu võivad fotodel olevad kere või sisu värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused on kaitstud. Käeoleva brošüüri paljundamine ükskõik mil viisil on ilma Dacia kirjaliku loata keelatud. Seaduse järgi ei ole see brošüür müügipakkumine.

 Dacia
Auto sellise hinnaga?
Dacias olime esimesed, kes tulid mõttele, et soodsa hinnaga auto saab olla pilkupüüdev, 

turvaline ja väga kvaliteetne. Dacia uuemad mudelid tõmbavad tähelepanu just oma 

uudse ja edumeelse disainiga. Meie mudelites on alati piisavalt ruumi nii reisijatele 

kui pagasile. See on saavutus, mis tuleneb põhimõttest, et võime armastada autot 

ja olla selle õnnelikud omanikud, kulutamata sellele kogu oma eelarvet.

Kuuludes Renault Grupi brändide hulka, kasutame oma sõidukite loomisel edumeelseid tehnilisi 

lahendusi, mis on oma efektiivsust ja töökindlust juba praktikas tõestanud. Just see lubab meil 

pakkuda 3-aastast garantiid (või 100 000 km) ja erakordselt madalaid ekspluateerimiskulusid.

Et juhtida tähelepanu meie keskkonnakaitsepoliitikale, lõime Dacia Eco2 

märgistuse. Dacia mudeleid valmistatakse ISO 14001 sertifikaadiga tehastes 

ning neil sõidukitel on dCi diiselmootorid, mis emiteerivad vähem kui 

130 g CO2/km (ja vähem kui 140 g CO2/km 4x4 versioonil). See on märk meie 

kindlast veendumusest, et keskkonnakaitse ei pea olema kulukas lõbu.


