Dacia Dokker
un Dokker Stepway

Dacia Dokker

Padari
savu ikdienu
vienkāršāku

Tehnoloģijas,
kas dzīvi dara
vieglāku
Pasaule mainās, un līdz ar to mainās arī Tavas vajadzības. Dacia Dokker
Tev piedāvā vairāk noderīgu tehnoloģiju kā jebkad. Media Nav Evolution
multimediju sistēma, iebūvēta atpakaļskata kamera, palīgsistēma
braukšanas uzsākšanai kalnup, gaisa kondicionieris, ātruma ierobežotājs un
kruīza kontrole...* Dacia Dokker sniedz gaidīto un padara Tavu dzīvi vieglāku.
* Standarta vai papildus aprīkojums, atkarībā no versijas.

Dacia Dokker

Dacia Dokker

Daudz salona
iekārtošanas iespēju
Atjautīgā un praktiskā Dacia Dokker padara ikdienu vieglāku. Aizmugurējās sānu

ir vajadzīgs patīkamam ceļojumam. Dacia Dokker nodrošina nemainīgi

slīdošās durvis atvieglo kravas iekraušanu un pieeju aizmugurējiem sēdekļiem.

mierpilnu atmosfēru, pateicoties ABS sistēmai ar ārkārtas bremzēšanas

Automašīnas salons ir lieliski organizēts un pilns ar atjautīgi izvietotiem

palīgsistēmu, 4 gaisa drošības spilveniem, Isofix bērnu sedeklīšu

nodalījumiem priekšmetu uzglabāšanai. Aizmugurējie sēdekļi dalās proporcijās

stiprinājumu sistēmai, ESC (elektroniskā stabilitātes kontrole)

1/3 - 2/3 un ir uzlokāmi uz augšu vertikālā pozīcijā, kas Tev ļaus 5 sēdvietu

un aizmugurējās parkošanās palīgsistēmai*. Salona plašums, drošība…

konfigurāciju nomainīt uz 4, 3 vai 2 sēdvietu konfigurāciju, atkarībā no Tavām

Tev paveras lieliskas iespējas!

vajadzībām. Sagādā prieku saviem bērniem un paņem līdzi visu, kas viņiem
* Standarta aprikojuma vai kā papildus iespējas, atkarībā no versijas.

Dacia Dokker

Access

Open

STANDARTA APRĪKOJUMS

STANDARTA APRĪKOJUMS

– Priekšējais un aizmugurējais buferis pelēkā 		
krāsā
– Bīdāmas stiklotas labās puses sānu durvis
– 14’’ tērauda diski ar miniatūram dekoratīvām
uzlikām
– Durvju ārējie rokturi melnā krāsā
– Atpakaļskata spoguļu korpusi melnā krāsā
– Durvju atslēgšana ar atslēgu
– Manuāli regulējami sānu logi
– Viengabala aizmugurējā sēdekļa atzveltne
– Divviru aizmugurējās durvis
– ABS ar ārkārtas bremzēšanas sistēmu
– Kursa stabilitātes kontroles sistēma (ESC)
– Priekšējie un aizmugurējie gaisa drošības 		
spilveni

OPEN = ACCESS+
Papildu aprīkojums:
– 15’’ diski ar dekoratīvām uzlikām TISA
– Rezerves ritenis

– Dacia Plug&Radio (radiouztvērējs MP3,
Bluetooth®, USB pieslēgvieta radio panelī ar
tālvadības pulti pie stūres rata)
– Miglas lukturi
– Elektriski regulējami priekšējie sānu logi
– Sānu aizsarguzlikas melnā krāsā
– 15’’ tērauda diski ar dekoratīvām uzlikām 		
ARACAJU
– Priekšējās drošības jostas ar regulējamu 		
augstumu
– Aizmugurējā sēdekļa atzveltne nolokāma 		
attiecībā 1/3 - 2/3, ar iespēju to novietot 		
vertikāli
– Plauktiņš zem griestiem
– Bagāžas nodalījuma plaukts
– Pilna bagāžas nodalījuma apdare ar 		
noņemamu plastikāta grīdas pārklāju
– Izgaismots bagāžas nodalījums
– Divas 12V kontaktligzdas
– Centrālā atslēga ar tālvadības pulti

Papildu aprīkojums:
– Manuāla gaisa kondicionēšanas sistēma ar 		
putekļu filtru
– Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju
– Jumta sliedes
– Elektriski regulējami sānu atpakaļskata 		
spoguļi
– Bīdāmas stiklotas kreisās puses sānu durvis
– 15”vieglmetāla diski NEPTA
– Elkoņa balsts salona priekšpusē
– Apsildāmi priekšējie sēdekļi
– Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu
– Stūres rats ar regulējamu augstumu
– Apgaismojums otrajā rindā
– Rezerves ritenis*

* Nav pieejams versijai ar rūpnīcas uzstādītu LPG
sistēmu

Dacia Dokker

Laureate

Stepway

STANDARTA APRĪKOJUMS

STANDARTA APRĪKOJUMS

LAUREATE = OPEN+

– Manuāla kondicionēšanas sistēma ar putekļu
filtru
– Bīdāmas stiklotas kreisās puses sānu durvis
– Priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves
krāsā
– Sānu atpakaļskata spoguļi virsbūves krāsā
– Elektriski regulējami un apsildāmi sānu 		
atpakaļskata spoguļi
– Elektriski regulējami priekšējie sānu logi ar 		
pulsa slēgu vadītāja pusē
– Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu
– Individuāls apgaismojums priekšējā pasažiera
pusē
– Saulessargs ar spoguli vadītāja pusē
– Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltņu 		
aizmugurē
– 15” diski ar dekoratīvām uzlikām POPSTER

STEPWAY = LAUREATE+
Papildu aprīkojums:
– Media Nav Evolution: 7” skārienjutīgs
ekrāns ar navigāciju, radio USB un audio 		
pieslēgvietas, Bluetooth®, tālvadības pults 		
pie stūres rata
– Kruīza kontrole/ātruma ierobežotājs
– Jumta sliedes
– 15” vieglmetāla riteņu diski NEPTA
– Palīgsistēma pie parkošanās atpakaļgaitā
– Atpakaļskata kamera
– Comfort pakete: elkoņu balsts salona 		
priekšpusē, galdiņi un spogulis saziņai ar 		
aizmugurē sēdošajiem pasažieriem
– Apsildāmi priekšējie sēdekļi
– Rezerves ritenis*

* Nav pieejams versijai ar rūpnīcas uzstādītu LPG
sistēmu

– Kruīza kontrole/ātruma ierobežotājs
– Stūres rats ar ādas apdari
– Priekšējais buferis virsbūves krāsā, 		
aizmugurējais – melnā krāsā, priekšējie un 		
aizmugurējie šasijas pārsegu aizsargpaneļi un
miglas lukturu ietvari matēti hromēti
– Stepway nozīme uz priekšējām durvīm
– 16” tērauda diski BAYADERE
– Jumta sliedes

Papildu aprīkojums:
– Media Nav Evolution: 7” skārienjutīgs 		
ekrāns ar navigāciju, radio, USB un audio 		
pieslēgvietām, Bluetooth®, tālvadības pults
pie stūres rata
– 15” vieglmetāla diski ALTICA*
– Atpakaļgaitas parkošanās palīgsistēma
– Atpakaļskata kamera
– Comfort pakete: elkoņu balsts salona 		
priekšpusē, galdiņi un spogulis saziņai
ar aizmugurē sēdošajiem pasažieriem
– Apsildāmi priekšējie sēdekļi
– Rezerves ritenis**

* Neattiecas uz versiju ar 1.6 SCe dzinēju
** Nav pieejams versijai ar rūpnīcas uzstādītu LPG
sistēmu

Dacia Dokker

Krāsas

Diski

ALPU BALTA (369)1

TUMŠ ZILA (D42)* 1

MELNA PERLAMUTRA (676) 2

HIGHLAND PELĒKA (KQA) 2

KĀPU BĒŠA (HNP) 2

KOSMOSZILA (RPR) 2

KOMĒTAS PELĒKS (KNA) 2

AZURITE ZILS (RPL)** 2

Nemetāliska krāsa.
2
Metāliska krāsa.
* Nav pieejams STEPWAY versijai.
** Pieejams tikai STEPWAY versijai.
1

14" TĒRAUDA DISKS
MINI

15" DEKORATĪVĀS DISKU
UZLIKAS TISA*

15" DEKORATĪVĀS DISKU
UZLIKAS ARACAJU*

15" DEKORATĪVĀS DISKU
UZLIKAS POPSTER*

TĒRAUDA DISKI 16" BAYADERE
TUMŠĀ METĀLISKĀ KRĀSĀ*

15" VIEGLMETĀLA RITEŅU
DISKI NEPTA*

16" VIEGLMETĀLA RITEŅU
DISKI ALTICA**

16" MELNI VIEGLMETĀLA
DISKI AR DIMANTA SPĪDUMU
ALTICA**

Dacia Dokker

Piederumi
1. JUMTA BAGĀŽAS KASTE. Jumta bagāžnieku, kas
izgatavots no cietas plastmasas, uz jumta stieņiem
var uzstādīt dažu minūšu laikā, un tas nodrošina
papildu kravas telpu.
2. JUMTA SLIEDES. Tērauda jumta stieņi ir
piestiprināmi pie jumta sliedēm vai tieši pie jumta.
Tie palīdz droši transportēt juma bagāžas kasti,
slēpju statīvu vai velosipēdu statīvu.
1.2.

2.

3. VIENGABALA VILKŠANAS ĀĶIS. Ievērojami uzlabo
automašīnas transportēšanas iespējas. Dod iespēju
vilkt treileri, laivu vai velosipēdu platformu.
4. PRIEKŠĒJĀS UN AIZMUGURĒJĀS PARKOŠANĀS
PALĪGSISTĒMA. Tā Tev palīdzēs veikt sarežģītus
manevrus, pateicoties iebūvētai sistēmai, kas
atpazīst šķēršļus automašīnas priekšā vai aizmugurē.

3.

4.

5.

5. TEKSTILA GRĪDAS PAKLĀJIŅI COMFORT. Ideāli
pielāgoti salona izmēram un 100% savienojami
ar rūpnīcā izgatavotiem fiksācijas punktiem
automašīnā, perfekti saskaņoti ar automašīnas
interjeru un pasargā pret nolietošanos un mitrumu.
6. AIZSARGĀJOŠS PĀRKLĀJS BAGĀŽAS
NODALĪJUMA GRĪDAI. Ļauj Tev pārvadāt smērējošus
priekšmetus. Labi aizsargā rūpnīcas ražojuma grīdas
pārsegumu, ideāli pielāgots bagāžas nodalījuma
izmēriem. Praktisks, ērti ievietojams un mazgājams.
7. PĀRVIETOJAMA SADALĪTĀJU SISTĒMA BAGĀŽAS
NODALĪJUMAM. Ievieto savas Dacia Dokker bagāžas
nodalījumā pārvietojamu sadalītāju komplektu, kas
Tev palīdzēs to uzturēt kārtībā. Viegla ievietošana,
pielāgojama dažāda izmēra objektiem.

6.

7.

8.

8. BAGĀŽAS NODALĪJUMA AIZSARGPĀRKLĀJS.
Kravas telpas pārklājs ir veidots no ļoti kvalitatīva,
bieza poliestera. Tas ideāli pasargā automašīnas
iekšpusi, kad jāpārvadā liela izmēra vai smērējoši
priekšmeti.

Dacia Dokker

Tehniskie dati

1.6 SCe 100

1.6 SCe 100 LPG

1.5 Blue dCi 75

1.5 Blue dCi 95

Degviela
Maksimālā jauda (kW) EEK (Z S) pie dzinēja apgriezienu skaita (apgr./min)
Maks. griezes moments, Nm EEK (m.kg) pie dzinēja apgriezienu skaita
(apgr./min)

benzīns
75 (102) pie 5500

benzīns /LPG
75 (102) pie 5500

dīzeļdegviela
55 (75) pie 3750

dīzeļdegviela
70 (95) pie 3750

150 pie 4000

150 pie 4000

200 pie 1500

220 pie 1750

Iesmidzināšanas sistēmas

tiešā daudzpunktu

tiešā daudzpunktu

1598
4 / 16

1598
4 / 16

Common Rail tiešā
iesmidzināšana
1461
4/8

Common Rail tiešā
esmidzināšana
1461
4/8

nē

nē

jā

jā

170 / 12,3 (12,8)

170 / 12,7 (13,1)

152 / 15,5

163 / 13,3

DZINĒJI

Tilpums (cm3)
Cilindru / vārstu skaits
Emisiju kontroles standarts un tips
DPF filtrs
Stop & Start

VEIKTSPĒJA

Maksimālais ātrums (km/h) / 0–100 km/h (s) (Stepway)

PĀRNESUMKĀRBA

Pārnesumkārbas tips / pārnesumu skaits

Euro 6
jā

manuālā / 5

manuālā / 6

STŪRES IEKĀRTA

Apgriešanās laukuma diametrs min. / pilnais (m)

11,1 / 11,6

BREMŽU SISTĒMA

Priekšējā daļā: ventilētas disku Ø (mm), biezums (mm)
Aizmugurējā daļā: trumuļu (B) / Ø (”)

(TW) 258
(B) 9

DISKI, DISKI UN RIEPAS

185/65 R15; 195/55 R16 (atkarībā no versijas )

Standarta disku un riepu izmērs

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 EMISIJA

1

Apstiprinājuma protokols
Eco režīms
Degvielas tvertnes tilpums (l)
AdBlue® tvertnes ietilpība (l) 2
CO2 emisija (g/km)
Patēriņš kombinētā režīmā (l/100 km)

jā
50
165 / 177
7,3 / 7,8

jā
50 / 33,6
175 / 183
7,8 / 8,1

Patēriņš pilsētas režīmā (l/100 km)

8,3-8,4

9,2-9,1 / 11,9-11,7

Patēriņš ārpus pilsētas režīmā (l/100 km)

6,0-6,3

1149 / 1199
2994 / 3002
1794 / 1802
1200-610 / 1200-635

MASA (DOKKER / DOKKER STEPWAY)

Pašmasa (kg)
Pieļaujamais pilnais svars ar piekabi (kg)
Transportlīdzekļa pilna masa (kg)
Maksimālā piekabes svars (ar bremzēm - bez bremzēm) (kg)
Bagāžas nodalījuma tilpums zem bagāžas plaukta ar remonta komplektu/ar
rezerves riteni saskaņā ar ISO standartu 3832 min. (dm3, VDA) 3
Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums ar nolocītu aizmugurējo vienlaidu
sēdekli ar remonta komplektu/ar rezerves riteni saskaņā ar ISO standartu
3832 min. (dm3, VDA) 3

NEDC BT

6,0-6,4 / 7,5-8,0

nē
50
17
136 / 144
5,2 / 5,5
4,5
(4,8*)
4,1
(4,2*)

nē
50
17
139 / 144
5,3 / 5,5
4,7
(4,8*)
4,0
(4,2*)

1201 / 1253
3041 / 3053
1841 / 1853
1200-635 / 1200-660

1257 / 1302
3095 / 3102
1895 / 1902
1200-665 / 1200-685

1293 / 1307
3099 / 3107
1899 / 1907
1200-680 / 1200-690

800
3000

Degvielas patēriņš un CO2 izmešu apjoms ir saņēmuši sertifikāciju saskaņā ar standarta mērījumu metodi, kas ir definēta attiecīgajos noteikumos. Šī metode ir vienāda visiem ražotājiem, ļaujot salīdzināt atšķirīgus modeļus.
Reālais degvielas un AdBlue® patēriņš ir atkarīgs no braukšanas apstākļiem, transportlīdzekļa noslogojuma, tā aprīkojuma un vadītāja braukšanas stila.
Saskaņā ar ISO 3832.
* Dati iekavās attiecas uz Stepway versiju.

1
2
3

Dacia Dokker

Izmēri

DOKKER
DOKKER STEPWAY

GABARĪTI (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2

Garenbāze
Kopējais garums
Priekšējā pārkare
Aizmugurējā pārkare
Priekšējā šķērsbāze
Aizmugurējā šķērsbāze
Tukšas automašīnas / automašīnas ar kravu klīrenss
Kopējais augstums nenoslogotā stāvoklī
Augstums no zemes līdz bagāžas nodalījumam
Bagāžas nodalījuma atveres augstums

2810
4363
822
731
1490
1478
190 / 153
1814 / 1852
570
1094

2810
4388
834
744
1490
1478
190 / 153
1852
570
1094

GABARĪTI (mm)

L1/
L2
L3
L4

Kopējais platums bez/ar sānu atpakaļskata spoguļiem

Salona platums starp riteņu arkām
Iekraušanas platības maksimālais platums
platums priekšējo sēdekļu pasažieru elkoņu
J1 Salona
augstumā
Salona
platums
aizmugurējo sēdekļu pasažieru elkoņu
J2 augstumā
K
Vieta kājām (otrajā rindā)
M1 Gabarītaugstums priekšā, mērīts ar 14 grādu slīpumu
aizmugurē, mērīts ar 14 grādu
M2 Gabarītaugstums
slīpumu (otrajā rindā)
Bagāžnieka
vāka
atveres
platums (bagāžnieka sliekšņa
N1 augstumā)
Augšējais
bagāžnieka
vāka
atveres platums (1 m
N2 augstumā no bagāžnieka grīdas)

DOKKER
DOKKER STEPWAY
1751 / 2004 1767 / 2004
1130
1372

1130
1372

1401

1401

1458

1458

177
1037

177
1037

1065

1065

1189

1189

1082

1082

GABARĪTI (mm)
P
R
Y1

Y2
Z

Sānu bīdāmo durvju ieejas platums
Sānu bīdāmo durvju ieejas augstums
Bagāžas nodalījuma garums aiz aizmugures sēdekļa
Maksimālais bagāžas nodalījuma garums ar nolocītu
aizmugurējā sēdekļa atzveltni
Augstums zem bagāžas nodalījuma pārsega

DOKKER
DOKKER STEPWAY
703
1046
1164

703
1046
1164

1570

1570

588

588

Dacia Dokker

Dacia
Brauc, ceļo, baudi - tas viss
ir par Dacia automobili!
Dacia mēs izstrādājam pievilcīgus, augstas kvalitātes

par augstu kvalitāti, uzticamību un oriģinālu stilu, kā

transportlīdzekļus par pieņemamu cenu: modeļus ar

arī augstu komfortu un, īpaši - par taisnīgu cenu. Tā ir

izteiksmīgu stilu, bet bez liekas ārišķības, kas aprīkoti

iespēja iegādāties jaunu auto, kas pilnībā atbilst tavām

ar uzticamām un pārbaudītām tehnoloģijām - par

vajadzībām un vēlmēm.

īpaši pieņemamu cenu. Tikai desmit gadu laikā mēs
mainījām spēku pārsvaru un pārveidojām automobiļu
tirgu. Neticami? Ne gluži. Kas ir mūsu noslēpuma
pamatā? Tas ir ideāls vienkāršības, caurskatāmības
un labas cenas apvienojums. No modeļa izvēles līdz
apkopes izmaksām - viss ir skaidrs un pārredzams.
Dacia dos pārliecību par pareizi veiktu izvēli. Tas viss ir

Un visbeidzot, Dacia automobiļa iegāde nozīmē, ka tev
nav jāmaksā visa nauda, lai iegādātos automašīnu. Tajā
pašā laikā tu vari doties brīvdienās vai iegādāties savu
sapņu ģitāru, vai vienkārši ietaupīt naudu. Ar Dacia
varēsi izvēlēties, kur tu vēlies būt un darīt tieši to, ko tu
vēlies.

Tika veikti visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsprodukcijas
un prototipa modeļus. Saskaņā ar nepārtrauktu produktu uzlabošanas politiku, Dacia patur tiesības jebkurā brīdī mainīt minētās un aprakstītās specifikācijas,
automobiļus un piederumus. Visas šāda veida izmaiņas tiek paziņotas Dacia izplatītājiem pēc iespējas ātrāk. Atkarībā no pārdošanas valsts dažas versijas var
atšķirties, un daži piederumi var nebūt pieejami (kā standartaprīkojums, papildaprīkojums vai piederums). Lai iegūtu jaunāko informāciju, lūdzu, sazinies ar tuvāko
izplatītāju. Tehnisku drukāšanas iemeslu dēļ šajā dokumentā attēlotās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskās virsbūves krāsas vai iekšējās apdares krāsas. Visas
tiesības paturētas. Šīs publikācijas pilnīga vai daļēja pavairošana jebkādā formātā un jebkādā veidā bez Dacia iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
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