DOKKER VAN (AM17)

1.5 dCi 75hp S&S

1.5 dCi 90hp S&S

(YFAMBI2AH EM)

(YFAMBI2AJ EM)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Euro6

Καύσιμο

Diesel
Υπερτροφοδοτούμενος / άμεσου ψεκασμού common rail

Τύπος

1.461

Κυβισμός (cm3)

4/8

Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.

75 / 4.000

90 / 4.000

200 / 1.750

220 / 1.750

Εμπρός με μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων

Κίνηση / Μετάδοση

Υδραυλική υποβοήθηση

Σύστημα διεύθυνσης

11,1

Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)
Σύστημα πέδησης

Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / ταμπούρα πίσω & ABS , EBD, AFU

Τροχοί - ελαστικά

Ατσάλινες ζάντες με τάσι ARACAJU - 185/65R15
50

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (lt)

4,4 / 4,0 / 4,1

Κατανάλωση εντός πόλης / εκτός πόλης / μικτή (lt/100km)

108

Εκπομπές CO2 (gr/km)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ
1.956

Μικτό βάρος (kg)
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με τον εξοπλισμό
3

Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m ) min/max ανάλογα με το πακέτο διαχωριστικού & καθίσματος

753
3,3 / 3,9

A Μεταξόνιο (mm)

2.810

B Συνολικό μήκος (mm)

4.363
822

C Εμπρός πρόβολος (mm)

731

D Πίσω πρόβολος (mm)

1.490

E Εμπρός μετατρόχιο (mm)

1.478

F Πίσω μετατρόχιο (mm)
G Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς / με φορτίο (min - max ανάλογα με τον εξοπλισμό)

186 / 151
1.809

H Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm)

565

H1 Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm)
H2 Ύψος εισόδου χώρου φόρτωσης (mm)

1.100

L1 Συνολικό πλάτος (mm) χωρίς καθρέπτες

1.751

L2 Συνολικό πλάτος (mm) με καθρέπτες

2.004

L3 Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)

1.170

L4 Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)

1.413

Μ Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)

1.271

N1 Πλάτος εισόδου χώρου φόρτωσης στο κατώφλι (mm)

1.189

Ν2 Πλάτος εισόδου χώρου φόρτωσης (mm) σε ύψος 1m από το δάπεδο

1.082
703

P Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)
R Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)

1.046

Y1 Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το διαχωριστικό (mm)

1.901

Y2 Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης (mm) στο πάτωμα με χρήση του Dacia Easy Seat

3.110

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση οχήματος (ισχύει όποιο όριο συμπληρωθεί πρώτο)
Αντισκωριακή Εγγύηση / Εγγύηση Βαφής (χωρίς κανέναν περιορισμό χιλιομέτρων)
Οδική Βοήθεια RENAULT ASSISTANCE (ισχύει όποιο όριο συμπληρωθεί πρώτο)
Τμήμα Επαγγελματικών Οχημάτων TEOREN Motors
Λεωφ. Κηφισού 138-140, 121 31 Περιστέρι, Τηλ.: (+210) 57.06.915, Fax: (+210) 57.61.117, www.dacia.gr

5 χρόνια / 100.000km
6 χρόνια / 2 χρόνια
5 χρόνια / 100.000km
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DOKKER VAN (AM17)

1.5 dCi 75hp S&S

1.5 dCi 90hp S&S

(YFAMBI2AH EM)

(YFAMBI2AJ EM)

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σύστημα υποβοήθησης οικονομίας Stop&Start

l

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESP) με σύστημα αντιολίσθησης ASR & σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης
σε οδόστρωμα με κλίση (Hill Start Assist)

l

ABS με σύστημα υποβοήθησης σε απότομο φρενάρισμα (AFU) & ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD)

l

Αερόσακος οδηγού

l

Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος (με ειδοποίηση του οδηγού)

l

Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ'ύψος

l

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού καθ' ύψος

l

Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος

l

Air Condition με φίλτρο γύρης

l

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

l

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

l

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό(2 κλειδιά με buttons) & κλείδωμα θυρών από το εσωτερικό

l

Ηχοσύστημα με χειριστήρια στην κολώνα του τιμονιού (Bluetooth, MP3, Audio streaming, ραδιόφωνο και
θύρες USB & jack για σύνδεση εξωτερικής συσκευής)

l

Σύστημα υποβοήθησης οικονομίας με διακόπτη ECO mode & ένδειξη προτεινόμενης σχέσης κιβωτίου

l

Υπολογιστής ταξιδίου & πλήρης πίνακας οργάνων με ένδειξη service, εξωτερικής θερμοκρασίας και ώρας

l

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων

l

Κλειστό ντουλαπάκι συνοδηγού & Ανοιχτή θήκη μεγέθους Α4 στο ταμπλώ

l

Κιτ καπνιστή (φορητό σταχτοδοχείο & αναπτήρας σε υποδοχή - πρίζα 12V)

l

Ράφι οροφής για αποθήκευση εγγράφων - μικροαντικειμένων και πλαφονιέρα φωτισμού καμπίνας

l

Ασύμμετρες πίσω πόρτες (60-40) με θερμαινόμενο τζάμι & υαλοκαθαριστήρα , μηχανική συγκράτηση στις 90 ο
και άνοιγμα εώς 180ο (για φόρτωση με clark, πρόσβαση σε ράμπες)

l

Δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης με μηχανισμό συγκράτησης

l

Προστατευτική επένδυση δαπέδου χώρου φόρτωσης από καουτσούκ και πλαστικές προστατευτικές επενδύσεις
πλαϊνών (μέχρι το μισό ύψος)

l

Σημεία πρόσδεσης φορτίου στον χώρο φόρτωσης

l

Φωτισμός χώρου φόρτωσης

l

Πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος,προφυλακτήρες, χειρολαβές & καθρέπτες σε μαύρο ματ πλαστικό

l

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σε μαύρο- γκρί χρώμα

l

Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων και εργαλεία αλλαγής τροχού

l

Λασπωτήρες εμπρός - πίσω

l
ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ (επιλογή από τον πελάτη, χωρίς επιπλέον χρέωση)

PACK 1: Πλήρες, κλειστό, μεταλλικό διαχωριστικό με τζάμι (υγειονομικό) και μονό κάθισμα συνοδηγού



PACK 2: Πλήρες, μεταλλικό, περιστρεφόμενο διαχωριστικό πλέγμα που συνδυάζεται με Dacia Easy Seat
μονό κάθισμα συνοδηγού αναδιπλούμενο-ανακλινόμενο-αποσπώμενο για επιμήκυνση χώρου φόρτωσης



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μη μεταλλικά χρώματα: Λευκό Glacier (369), Μπλέ Navy (D42)

0€

Μεταλλικά χρώματα: Γκρί Comete (KNA),Μαύρο Nacre (676),Ασημί Platine (D69), Γκρί Islande (KPV)

350 €

2η πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης (στην αριστερή πλευρά)

250 €

Τζάμι στην δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης

150 €

Αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης

150 €

Προβολείς ομίχλης

150 €

Cruise control (ρυθμιστής - περιοριστής ταχύτητας)

150 €

Πακέτο ΣΤΥΛ: Προβολείς ομίχλης, προφυλακτήρες & καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

250 €
1.050 €

Ζάντες αλουμινίου 15'' Empreinte
Τμήμα Επαγγελματικών Οχημάτων TEOREN Motors
Λεωφ. Κηφισού 138-140, 121 31 Περιστέρι, Τηλ.: (+210) 57.06.915, Fax: (+210) 57.61.117, www.dacia.gr
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