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Надійний помічник у ваших повсякденних 

справах

Кращі розробки інженерів Renault втілені в серці Renault 

Dokker. Для моделі передбачено доступний та надій ний 

бензиновий двигун 1,6 л потужністю 84 к. с. та дизель-

ний турбований 1,5 л потужністю 90 к. с., який є одним 

з найпопулярніших двигунів, що вирізняється надій ністю, 

довговічністю й паливною ефективністю.

В житті кожного з нас завжди є місце 

для більшого

Dokker пропонує зручний модульний салон та найбіль-

ше у своєму класі багажне відділення. Об’єм багаж-

ного відділення складає 800 л. Якщо скласти сидіння 

другого ряду, то об’єм збільшиться до 3000 л, а дов жи на 

завантаження складе 1570 мм.

Ваша безпека — наш пріоритет

Dokker дбає про Вашу безпеку під час поїздки. Автомобіль 

оснащений фронтальними та боковими передніми 

подушками безпеки, антиблокувальною системою ABS 

з EBD, а також системою курсової стійкості ESP з HSA, 

що полегшує рушання на схилі і запобігає відкочуван ню 

автомобіля назад на крутому підйомі. 

Також, в Renault подбали про адаптацію автомобіля 

до українських умов експлуатації, щоб ви почували 

себе впевнено та безпечно.

Корисні технології до ваших послуг

У щоденних поїздках або ж під час тривалих подорожей 

Ви завжди будете на зв’язку. В Dokker доступна 

мультимедійна система Media NAV Evo із сенсорним 

7-дюймовим (18 см) екраном, що дозволяє приймати 

дзвінки в режимі «вільні руки», підключати переносні 

аудіопристрої, прокладати маршрути, завдяки вбудо-

ваній навігації, тощо. Зображення з камери заднього 

огляду виводиться на екран медіасистеми, що полегшує 

маневруванню заднім ходом. 

Разом із Dokker Ваша подорож буде виключно 

приємною!

Renault DOKKER



ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ САЛОНУ

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ

• ABS з EBD
• ESP з HAS
•  2 фронтальні подушки безпеки
•  Передні бічні подушки безпеки
• Кріплення ISOFIX
• Гідропідсилювач керма
•  Центральний замок з функцією 

дистанційного керування
•  Магнітола (2 DIN) з USB, JACK, 

Bluethooth з управлінням на кермі
• Бортовий комп’ютер
• Передні електросклопідіймачі

•  Сидіння водія та рульова колонка, 
що регулюються за висотою

• Полиця над вітровим склом
• Праві та ліві зсувні бічні двері
• Розпашні задні двері 1/3-2/3
• Еко-режим
• Адаптація до поганих доріг
•  Сталеві 15" диски з ковпаками ARACAJU
•  Повнорозмірне запасне колесо
•  Гумовий килимок у вантажному відсіку
• Багажна поличка 

ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

• Кондиціонер
• Круїз-контроль
• Задній парктронік
• Протитуманні фари
•  Дзеркала заднього огляду 

із електрорегулюванням та обігрівом
•  Протитуманні фари + Бампери 

пофарбовані в колір кузова
• Підігрів передніх сидінь 
• Підлокітник
• Багажні леєри на дах
• Фарба металік

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ
AUTHENTIQUE+

• Кондиціонер
• Протитуманні фари 
•  Дзеркала заднього огляду із 

електрорегулюванням та обігрівом
•  Бампери пофарбовані в колір кузова
•  Передні електросклопідіймачі, 

імпульсний з боку водія
• Ковпаки коліс POPSTER

ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

•  Камера заднього огляду та задній 
парктронік

• Круїз-контроль
•  Мультимедійна система MediaNAV 

з навігацією та підтримкою технології 
реплікації смартфона

• Підігрів передніх сидінь 
• Підлокітник
•  Легкосплавні 15" диски NEPTA

• Багажні леєри на дах
• Сітка для утримання багажу
• Фарба металік

AUTHENTIQUE

EXPRESSION

15" ARACAJU

15" POPSTER



 1,5 дизельний МКП5 1,6 бензиновий МКП5

ДВИГУН

Об’єм двигуна (см3) 1461 1598

Паливо Дизельне Бензин

Норми токсичності Євро-5

Тип коробки передач Механічна 5-ступінчата

Діаметр циліндра х хід поршня (мм) 76 x 80,5 79,5 x 80,5

Кількість циліндрів / клапанів 4/8 4/8

Потужність (к. с.) / при об/хв 90/3750 84/5000

Обертальний момент (Н•м) / при об/хв 200/1750 134/2800

Тип упорскування Common Rail + турбокомпресор Багатоточкове

ПІДВІСКА

Передня Псевдо-McPherson із трикутними важелями

Задня
H-подібна вісь із програмованою деформацією,

з’єднана із гвинтовими пружинами

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна швидкість (км/год) 162 159

Час розгону 0-100 км/год (с) 13,9 14,3

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ

Радіус розвороту (м) 11,1 11,1

КОЛЕСА ТА ШИНИ

Розмір шин 185/65 R15 185/65 R15

ВИТРАТА ПАЛИВА*

Викиди CO2 (г/км) 127 180

Міський цикл (л/100 км) 5,4 10,1

Заміський цикл (л/100 км) 4,5 6,4

Змішаний цикл (л/100 км) 4,9 7,8

ОБ’ЄМ (л)

Об’єм паливного бака 50

МАСА (кг)

Споряджена маса (автомобіль базової комплектації) 1280 1165

Максимально допустима маса 1854 1768

Загальна маса автомобіля з причепом 3054 2968

Максимальна вантажопідйомність 574 603

Максимальна маса причепа з гальмами 1200

Максимальна маса причепа без гальм 640 580

*  Дані про витрату палива наведені згідно Директиви ЄЕС 80/1268/СЕЕ. 

Фактична витрата палива може відрізнятися залежно від умов експлуатації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сіра комета, металік (KNA)

  ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (л)   

  5 місць 800

  2 місця 3000

  ГАБАРИТИ (мм)   

A Колісна база 2810

B Довжина 4363

C Передній звис 822

D Задній звис 731

E Передня колія 1490

F Задня колія 1478

G Кліренс (без навантаження / у завантаженому стані) 190 / 153

H Висота без рейлінгів / із рейлінгами 1814 / 1852

H1 Висота порога багажного відділення 570

H2 Висота завантаження 1094

L1 Ширина без зовнішніх дзеркал 1751

L2 Ширина із зовнішніми дзеркалами 2004

L3 Внутрішня ширина між колісними арками 1130 / 1170

L4 Ширина завантажувального отвору 1372

M1 Висота до стелі на передніх сидіннях 1037

M2 Висота до стелі на задніх сидіннях 1065

N1 Ширина отвору задніх дверей у нижній частині кузова 1189

N2 Ширина отвору задніх дверей у верхній частині кузова 1082

Y1
Корисна довжина багажного відділення на рівні 
підлоги до задніх сидінь

1164

Y2
Корисна довжина багажного відділення на рівні 
підлоги зі складеними задніми сидіннями 

1570

Z Висота до багажної полиці 588
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ГАБАРИТИ

КОЛЬОРИ КУЗОВА

Білий лід, лак (389)

Сіра скеля, металік (KQA) Червоний гранат, металік (NPI)Чорна перлина, металік (676)

Синій Navy, лак (D42)

Дюна, металік (HNP)



www.renault.ua
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 у цьому виданні кольори кузова або 
оздоблення салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення публікації 
у будь-якій формі й у будь-яких засобах інформації без попереднього дозволу групи Renault заборонено.
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