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Wersja wyposażenia: DUSTER ESSENTIAL TCe
100 LPG g.2021
Silnik: TCe 100 4x2 LPG
Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna / LPG
Rodzaj skrzyni biegów: skrzynia manualna

Opis samochodu
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Rodzaj Tapicerki
tapicerka materiałowa w
kolorze grafitowym

Kolor
Orange Atacama

Felgi
Stalowe obręcze kół 16"

Opcje i pakiety

Szczegóły

Wyposażenie seryjne plus opcje płatne

Inne Opcje
system wspomagania parkowania tyłem
światła przeciwmgłowe

Pakiet Klimatyzacja Manualna klimatyzacja manualna

Wygląd
relingi dachowe w kolorze czarnym
felga 16" stalowa

stalowe obręcze kół 16"
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Szczegóły techniczne

Multimedia
radio MP3, USB, Bluetooth, sterowanie pod
kierownicą, bez CD, DAB

Komfort I Wnętrze
tapicerka materiałowa w kolorze grafitowym
centralny zamek
szyby tylne regulowane ręcznie
szyby przednie regulowane elektrycznie
kanapa tylna składana z oparciem dzielonym
w układzie 1/3-2/3
fotel kierowcy z regulacją wysokości
zdalne otwieranie drzwi kluczykiem z falami
radiowymi
kolumna kierownicy z regulacją wysokości i
głębokości
nawiew powietrza na tylną kanapę

Widoczność I Oświetlenie
automatycznie włączane światła
światła do jazdy dziennej LED

Prowadzenie Pojazdu
komputer pokładowy

wskaźnik zmiany biegów
tryb ECO
ogranicznik prędkości
opony letnie o niskim oporze toczenia "Green
Tires"

Bezpieczeństwo
poduszki kurtynowe z przodu
ABS
układ wspomagania nagłego hamowania
(AFU)
czołowe i boczne poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera
mozliwosć dezaktywacji poduszki powietrznej
pasażera z przodu
przednie pasy bezpieczeństwa bez regulacji
wysokości
system kontroli ciśnienia w oponach
ESP + system wspomagania ruszania pod
górę HSA
system mocowania fotelika dla dziecka
ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
zestaw do naprawy uszkodzenia opony
tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa

Pojemność Zbiornika Paliwa (L)
Pojemność zbiornika paliwa (l): 50 /
32 (LPG)

Zużycie Paliwa I Emisja Spalin Wltp
Emisja CO2 dla paliwa
alternatywnego cykl mieszany WLTP
(g/km): 130
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP

(g/km): 146
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP
(l/100 km): 6.5

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h): 166
(benzyna) 168 (LPG)
1000 m ze startu zatrzymanego (s):
37,9 (benzyna) 36,2 (LPG)
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400 m ze startu zatrzymanego (s):
bd
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 15,1
(benzyna) 13,8 (LPG)

Układ Napędowy
Rodzaj napędu: 4x2

Typ Nadwozia
Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: SUV

Układ Kierowniczy
Średnica zawracania (m): 10,72

Układ Hamulcowy
Hamulce tylne (typ, średnica): TA-
203
Hamulce przednie (typ, średnica):
DV-280

Koła I Opony
Opony standardowe: 215/65 R16

Dopuszczalna Masa Całkowita
Maksymalna masa całkowita
zespołu pojazdów (kg): 1726-1771
Maksymalna masa przyczepy bez
hamulca (kg): 665-680
Maksymalna masa przyczepy z
hamulcem (kg): 1500
Maksymalna ładowność (kg): 398
Minimalna masa pojazdu gotowego
do jazdy (bez opcji) (kg): 1302-1311
Maksymalna masa całkowita

pojazdu (kg): 1762

Silnik
Ilość zaworów: 12
Typ wtrysku paliwa: pośredni
Procedura homologacji: 1
Moc maksymalna kW (KM): 74 (100)
Protokół homologacji: WLTP
Rodzaj paliwa: benzyna / LPG
Maksymalny moment obrotowy w
Nm: 160
Ilość cylindrów: 3
Pojemność skokowa (cm3): 999
Norma emisji spalin: EURO6

Wymiary
Wysokość pojazdu nieobciążonego z
bagażnikiem dachowym (mm): 1693
Zwis przedni: 842
Wysokość pojazdu nieobciążonego
bez bagażnika (mm): 1633
Długość całkowita: 4341
Wysokość bagażnika w świetle tylnej
klapy: 785
Wysokość progu załadunku: brak
danych
Wysokość pojazdu pustego z
drzwiami tylnymi lub klapą otwartą:
2002
Szerokość całkowita: 1804
Maksymalna długość części
ładunkowej: brak danych
Zwis tylny: 826
Dł. części bagażowej na wysokości
podłogi za tylną kanapą: brak
danych
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Aby uzyskać więcej informacji o swoim pojeździe i cenach, zapoznaj się z wydrukowanym dokumentem dołączonym
do zakupu lub zapytaj sprzedawcę.

Szerokość całkowita z lusterkami
zewnętrznymi: 2052
Wysokość całkowita: 1693
Szerokość górnej części bagażnika:
brak danych
Szerokość dolnej części bagażnika:
brak danych
Dł. części bagażowej przy złożonej
tylnej kanapie: brak danych
Wysokość w świetle tylnych drzwi:
brak danych
Rozstaw osi: 2674
Prześwit pojazdu: 210

Typ Techniczny
Typ techniczny:

SRDHE2MT6UA1Y0M0D0
Znak ekologiczny: bd
Ilość miejsc siedzących: 5

Skrzynia Biegów
Ilość biegów do przodu: 6
Rodzaj skrzyni biegów: skrzynia
manualna

Pojemność Bagażnika (Dm3)
Pojemność przestrzeni bagażowej
min. (dm3): 445
Pojemność przestrzeni bagażowej
maks. po złożeniu kanapy (dm3):
1478
Objętość ładunkowa w m3/dm3: 353


