
Renault DUSTER



Вражаючий дизайн 



Зовнішність 
справжнього 
позашляховика
Створений для пригод, Renault Duster нового покоління 
став більш стильним та впізна  ваним завдяки агресивним 
лініям хромо ва ної решіт ки радіатора, високій лінії вікон та 
LED ден  ним ходовим вогням у фірмовому С-дизайні. Ці вираз-
ні лінії, доповнені 16-дюй мо вими легкосплавними дисками, 
підкрес люють характер автомобіля, призначеного для від-
криття нових горизонтів.





Салон, 
створений для Вас
Інтер’єр Renault Duster відображає його 
невгамовність у пошуках при год. Просторий 
салон добре освітлений. Сидіння водія* 
та пасажира за без пе чують максимальний 
комфорт за будь-яких умов. Високоякісна 
оббивка та панель при ла дів розроблялись 
з акцентом на ерго но міч ний дизайн. За кер-
мом, що регулюється за висо тою та вильотом, 
розташований цифровий бор товий комп’ютер 
із TFT-дисплеєм, який запро шує до захоплю-
ючої подорожі у по шу ках нових відкриттів. 

* З підлокітником та поперековою підтримкою.



Оснащений для подолання 
перешкод





Приборкання 
бездоріжжя
Ніщо не зупинить Renault Duster, навіть най-
крутіші схили чи підйоми. Систе ма допомоги 
при старті на підйомі та сис тема контролю руху 
при спуску дозволять Вам з легкістю проїха-
ти будь-де. У той же час Multi-view камера 
дозво ляє вчасно по мі тити будь-які вибоїни, 
каміння чи ін ші пере шко ди, що трапляються 
на Вашому шля ху. З моні то ром 4х4 Ви навіть 
зможете переві ри ти кут нахилу та кут крену 
автомобіля у будь-який момент. Досліджуйте 
без обмежень!







Використовуйте картку-ключ «вільні руки», щоб 
забло ку вати та розблокувати двері на від стані! 
Renault Duster лю бить піклува ти ся про Вас. На дорозі 
система кон тро лю «сліпих» зон відстежить будь-які 
при хо вані транс порт ні за со би, в той час як функції 
об ме жу вача швид кості та круїз-контролю дозво-
лять скон цент рува тись на ке ру ван ні. Справжня під-
трим ка та турбота в місті чи будь-де!

Легке керування у місті



Ще більше простору
Що може бути більш захоплюючим, ніж збори 
напередодні подорожі з родиною чи друзями? 
Лише кілька секунд — і завдяки модульова но-
му інтер’єру Renault Duster адаптується від по-
відно до Ваших потреб і вимог: спинки зад ніх 
сидінь складаються у співвідношенні 1/3 та 2/3, 
а багаж не відділення при єм но дивує своїми роз-
міра ми*. Duster має безліч місць для збері ган ня 
речей по всьому салону: в две рях, спинках сидінь 
чи у центральній консолі. Ваші пасажири змо жуть 
насолодитися усіма пере ва гами та комфор том  
Renault Duster.

* 445 дм3 у версії 4x2.





КОЛЬОРИ КУЗОВА

Чорна перлина (676)*

Синій Navy (D42)**Синій неон (RQH)*

Червоний гранат (NPI)* Дюна (HNP)* Коричневий попіл (CNM)*

Сіра комета (KNA)*

Помаранчева пустеля (EPY)*

Сіра скеля (KQA)*Білий лід (369)**

* Фарба металік. ** Лакова фарба.



ОББИВКА СИДІНЬ

Комбінована оббивка сидінь із натуральної та штучної шкіри

Оббивка Essential Оббивка Prestige

Оббивка Comfort



Базове обладнання
• 16” сталеві диски FIDJI
• Обмежувач швидкості і круїз-контроль
• Регулювання рульової колонки за висотою 

та вильотом
• Сидіння водія, що регулюється за висотою
• Спинка заднього сидіння, що складається 

в співвідношенні 1/3 та 2/3
• Чорні поздовжні леєри на даху
• Магнітола (USB, Bluetooth, AUX, без CD) з 

органами керування на рульовій колонці
• Кондиціонер
• Попільничка та прикурювач

Опції
• Передні протитуманні фари
• Підігрів передніх сидінь  
• Фарба “металік”

Базове обладнання
•Сертифіковане газобалонне обладнання 

BRC
•Послуга зі встановлення ГБО
•Збереження заводської гарантії на 

автомобіль
•Гарантія на ГБО від виробника
•Послуга з підготовки офіційних документів 

для державної реєстрації

Опції
• Передні протитуманні фари 
• Підігрів передніх сидінь 
• Фарба “металік”

Базове обладнання
• Автоматичні LED денні ходові вогні
• Датчик світла
• ESС (система курсової стійкості) + HSA 

(система допомоги при старті на підйомі)
• ABS (антиблокувальна гальмова система) 

+ EBA (система допомоги при екстреному 
гальмуванні) + EBD (електронна система 
розподілу гальмового зусилля)

• TPMS (система моніторингу тиску в 
шинах)

• Обмежувач швидкості
• 6 подушок безпеки (фронтальні та бокові 

подушки водія та переднього пасажира, 
подушки-шторки для 1-го і 2-го рядів 
сидінь)

• Сигнал про непристебнуті ремені безпеки 
водія та 4 пасажирів

• Система обігріва з встановленням 
температури, рециркуляцією та 
розподілом повітря, обдувом лобового 
скла    

• Зовнішні дзеркала заднього огляду з 
механічним регулюванням із салону

• Електропідсилювач керма
• Система автоматичної зупинки та запуску 

двигуна Stop & Start
• Бортовий комп’ютер
• Передні електросклопідіймачі
• Спинка заднього ряду сидінь, що 

складається у пропорції 1/1   
• Повнорозмірне запасне колесо 
• Підготовка для аудіо-системи
• 16” сталеві диски
• Оббивка сидінь Essential

Опції
• Магнітола (USB, Bluetooth, AUX, без CD) з 

органами керування на рульовій колонці
• Попільничка та прикурювач

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ

LIFE BASE

LIFE з ГБО



Базове обладнання
• Клімат-контроль
• Підігрів передніх сидінь
• Задній парктронік
• Multi-view камера
• Система контролю “сліпих” зон
• Безключовий доступ у салон (картка-ключ 

“вільні руки”) та кнопка запуску двигуна
• 17” двокольорові легкосплавні диски 

MALDIVES
• Оббивка сидінь Prestige + оздоблення 

передніх дверей штучною шкірою
• Пакет LOOK:

– темне тонування вікон
– світло-сріблясті корпуси зовнішніх 

дзеркал заднього огляду
– світло-сріблясті поздовжні леєри з 

надписом DUSTER
– світло-сріблясті декоративні елементи 

для переднього та заднього бамперів

Опції
• 16” легкосплавні диски CYCLADE
• Комбінована оббивка сидінь зі штучної та 

натуральної шкіри
• Фарба “металік”

Базове обладнання
• Передні протитуманні фари
• Мультимедійна навігаційна система 

Media Nav Evolution (сенсорний екран 
“7б, стандартна картографія України, 
система ECO моніторинга, оцінювання та 
рекомендацій, денний та нічний режими, 
монітор 4х4 (лише для версій 4х4))

• Сидіння водія з центральним 
підлокітником та поперековою 
підтримкою

• Задні електросклопідіймачі + імпульсний 
склопідіймач з боку водія

• Зовнішні дзеркала заднього огляду з 
електроприводом та обігрівом

• Система контролю руху при спуску (лише 
для версій із повним приводом)

• Сріблясте оздоблення елементів інтер’єру

• Оздоблення керма Soft Feel
• 16” легкосплавні диски CYCLADE
• Оббивка сидінь Comfort

Опції
• Клімат-контроль
• Підігрів передніх сидінь
• Задній парктронік
• Камера заднього огляду
• Пакет LOOK:

– темне тонування вікон
– світло-сріблясті корпуси зовнішніх 

дзеркал заднього огляду
– світло-сріблясті поздовжні леєри з 

надписом DUSTER
– світло-сріблясті декоративні елементи 

для переднього та заднього бамперів
• Фарба “металік”

• Базове обладнання
• Сертифіковане газобалонне обладнання 

BRC
• Послуга зі встановлення ГБО
• Збереження заводської гарантії на 

автомобіль
• Гарантія на ГБО від виробника
• Послуга з підготовки офіційних 

документів для державної реєстрації

Опції
• Клімат-контроль
• Підігрів передніх сидінь
• Задній парктронік
• Камера заднього огляду
• Пакет LOOK:

– темне тонування вікон
– світло-сріблясті корпуси зовнішніх 

дзеркал заднього огляду
– світло-сріблясті поздовжні леєри з 

надписом DUSTER
– світло-сріблясті декоративні елементи 

для переднього та заднього бамперів
• Фарба “металік”

INTENSEZEN 

ZEN з ГБО

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН, ТИП ТРАНСМІСІЇ SCe 115 SCe 115 4WD dCi 110 dCi 110 EDC dCi 110 4WD
Пальне Бензин Бензин Дизельне Дизельне Дизельне

Коробка передач МКПП-5
механічна 5-ступінчата

МКПП-6
механічна 6-ступінчата

МКПП-6
механічна 6-ступінчата

АКПП/EDC-6
роботизована з подвійним 
зчепленням 6-ступінчата

МКПП-6
механічна 6-ступінчата

Привод Передній Повний Передній Передній Повний
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потужність (кВт (к.с.)) / (об/хв) 84 (115) / 5500 84 (115) / 5500 80 (110) / 4000 80 (110) / 4000 80 (110) / 4000
Обертальний момент (Н·м) / (об/хв) 156 / 4000 156 / 4000 260 / 1750 250 / 1750 260 / 1750

Тип упорскування / двигуна Багатоточкове послідовне / 
атмосферний

Багатоточкове послідовне / 
атмосферний

Безпосереднє / 
турбокомпресорний

Безпосереднє / 
турбокомпресорний

Безпосереднє / 
турбокомпресорний

Об’єм двигуна (см3) 1598 1598 1461 1461 1461
Кількість циліндрів / клапанів 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Норма токсичності Євро 6 С(S) Євро 6 С(S) Євро 6 B(R) Євро 6 B(R) Євро 6 B(R)
Система зупинки та запуску двигуна Stop&Start Так
ПРОДУКТИВНІСТЬ

Максимальна швидкість (км/год) 170 173 158 171 169

Розгін 0-100 км/год (сек) 11,9 12,9 11,8 11,9 12,4
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ*
Тип сертифікації WLTP WLTP NEDC NEDC NEDC
Режим ECO Так
Об’єм бака для пального (л) 50
Викиди CO2 (г/км) 183 192 122 120 126
Витрата пального, заміський цикл (л/100 км)  
(висока фаза-надвисока фаза) 7,033-9,057 7,32-9,321 4,6 4,6 4,8

Витрата пального, міський цикл (л/100 км)  
(середня фаза-низька фаза) 7,247-9,441 7,649-10,564 4,8 4,5 4,9

Витрата пального, комбінований цикл (л/100 км) 8,115 8,507 4,7 4,6 4,8
КЕРМО

Рульове керування Електропідсилювач керма

Діаметр розвороту (м) 10,14 10,15 10,14 10,14 10,15
ГАЛЬМА
Передні: дискові вентильовані, Ø (мм) 269 280 280 280 280
Задні: барабанні, Ø (дюйми) 9 9 9 9 9
ДИСКИ І ШИНИ
Розмір шин (передніх та задніх) 215/65 R16
ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ
Споряджена маса (мін.-макс.) автомобіля (кг) 1254-1337 1351-1434 1280-1416 1379-1441 1395-1500
Максимальна маса автомобіля (кг) 1712 1809 1819 1854 1899
Максимальна маса автомобіля з причепом (кг) 2812 3309 3019 3054 3399
Максимальна маса причепа, обладнаного гальмами (кг) 1400 1500 1500 1500 1500
Максимальна маса причепа без гальм (кг) 625 675 640 685 695
ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Конфігурація 5 місць (л) 445 / 478 376 / 414 445 / 478 445 / 478 376 / 414
Конфігурація 2 місця (зі складеними спинками задніх сидінь) (л) 1478 / 1623 1409 / 1559 1478 / 1623 1478 / 1623 1409 / 1559

* Показники витрати пального та викидів CO2 визначаються під час сертифікації за стандартною загальноприйнятою методологією (NEDC чи WLTP), що є єдиною для всіх виробників і дозволяє порівнювати транспортні засоби за цим критерієм.



КОЛІСНІ ДИСКИ

16“ сталеві диски Fidji 16“ сталеві диски 16“ легкосплавні диски Cyclade 17“ легкосплавні диски Maldives

РОЗМІРИ



1. Знімний фаркоп (не потребує застосування інструментів). Ідеальний 
варіант для безпечного буксирування та перевезення будь-якого 
облад нан ня: тримача для велосипедів, причепа, човна, жит ло вого 
автопричепа, професійного об лад нан ня тощо. Кульова опора дозво-
ляє без засто су ван ня будь-яких інструментів легко знімати фаркоп, 
без якого автомобіль виглядатиме ще більш есте тич но. Призначений 
для частого використання.

2. Тримач для велосипедів із кріпленням на фар коп. Кріплення три ма ча 
на фар коп здійснюється швидко й безпечно та не потребує жод них регу-
лю вань: це найбільш практичний спосіб переве зен ня до 3 велоси пе дів. 
Зав дя ки функції складан ня й нахилу тримач не перешкоджає дос ту пу 
в багажне відділення навіть за встановлених на нього велосипедів. 

3. Підніжки. Надзвичайно зручні підніжки не тіль ки полегшують посадку 
й висадку з авто мобіля та заван таження речей на дах, але й дозволя ють 
захис тити кузов у разі незначних ударів.

4. Фари на дах. Насолоджуйтеся рухом у пов ній безпеці! Спеціальні 
додаткові фари, що встанов лю ються на дах автомобіля, покращують 
видимість до роги попереду. Крім того, вони підкреслюють позашляхо-
вий дизайн передньої частини авто мо біля.

5. Хромована захисна дуга. Спеціальна дуга не тільки захищає бампер, 
але й наголошує на міц ності кон ст рукції Вашого Duster. Рухаючись 
вулиця ми міс та та долаючи круті дороги, він без запе реч но роз діляє 
Вашу жагу до пригод! 

6. Хромовані дуги. Ідеально підкреслюють надій ність і міць авто-
мобіля, захищаючи його кузов від не силь них ударів. Із цим пакетом Ваш 
авто мо біль пере кон ливо та беззаперечно заявляє про свій харак тер! 
До пакета входять передня, задня та бо ко ві хро мовані дуги.

7. Камера переднього огляду 180°. Сприяє легко му, безпечному та 
точному маневруванню. Зав дя ки ку ту огляду в 180° камера виводить 
на дис плей наві га цій ної системи повне зображення прос то ру по пе ре ду 
автомобіля, вклю ча ючи «сліпі» зони.

8. Інтегрований відеореєстратор. Надзвичайно важ ливий для без-
пе ки, автоматичний та авто ном ний прис трій дозволяє зберігати дані 
що до трива лос ті поїз дки та місцезнаходження автомобіля завдяки 
до дат ку смартфона або SD-карти. До комплекту входять камера Full HD, 
SD-карта на 8 Гб та чип GPS-трекера.

9. Модульоване захисне покриття EasyFlex. Нековзке і во до не про-
никне покриття відмінно захищає підлогу багаж ного від ді лен ня під 
час пе ре везення громіздких і забруд не них пред ме тів! Легко склада-
єть ся й роз кла дається з адаптацією до будь-якого положення спи нок 
зад ніх си дінь. У розкладе но му виг ля ді може закрити весь багажний 
простір. Прак тич ний, ба га то функ ціо наль ний елемент для що ден-
ного використання та організації дозвілля.
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Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію на  3  роки 
або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше). 

Технічне обслуговування
Дилерська мережа Renault нараховує 33 дилерські центри по всій країні й надає якісне 
обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
Послуги служби техдопомоги на дорогах RENAULT Assistance надаються безкоштовно, 
цілодобово, на всій території України, окрім територій, на яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-351.

З турботою про Ваш автомобіль. 
З увагою до водія. 
Ваш Renault Service!
Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення до кожного клієнта. 
Безпека, надійність і мобільність — основні принципи роботи сервісної мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника компанії Renault 
в Україні www.my.renault.ua та отримуйте додаткові бонуси.

Безкоштовна гаряча лінія
Служба підримки: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних 
і мобільних номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні) 
з 8.00 до 20.00 – у будні дні 
з 9.00 до 19.00 – у вихідні та святкові дні
Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-351
Офіційний сайт: www.renault.ua.



Renault DUSTER
Нестримний. Надійний. Твій.



www.renault.ua 
www.facebook.com/renault.ua 
Служба підтримки клієнтів: 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 най-
коротший термін доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені можливості 
дру карського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або оздоблення салону можуть дещо від-
різнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій 
формі й будь-яких засобах інформації без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.

Надруковано у вересні 2020 року.

Renault рекомендує


