
Renault DUSTER



HEADLAMPS MEDIA NAV. System, 7” Touch Screen

2WD / 4WD SWITCH FOLDABLE BACKSEAT

INTERIOR

COLORS

NAVY BLUE (D42) TOURMALINE BROWN (CNG) VISION BROWN (CNM)COSMOS BLUE (RPR)

MERCURY GREY (D69)GLACIER WHITE (369) PEARL BLACK (676)COMET GREY (KNA)



DIMENSIONS

EQUIPMENT التجهيزات األساسية واإلختيارية

• = Standard     -  = Not available
Duster 2WD
Dynamic AT

Duster 4WD
Dynamic MT

ENGINE

Gasoline 1.6 L 16V 105 hp

Gasoline 1.6 L 16V 115 hp

Max. Torque (Nm/RPM)

Transmission Type

Fuel Tank (Liter)

DIMENSIONS

Length X Width X Height (mm)

Boot Capacity (Liter)

SAFETY

Under Engine Protector : Sheet Metal Skid Plate

2 Airbags (Driver & Front Passenger)

ABS, EBD & BAS (Brake Assist System)

Rear seats with Isofix (fastening system for child seats)

Foldable Backseat (1/3 - 2/3)

Immobilizer (Anti-theft System)

Speed sensitive door locking

OPTIONS

Central Lock with Remote Control key

Daytime running lights

Fog lights

Electric door mirrors

Trip Computer

Manual Air Conditioning

Power Steering

Multifunction Steering Wheel 

Height Adjustable Steering Wheel

4 Electric Windows

Media NAV. System, 7" Touch Screen, Radio Tuner , MP3, USB, Bluetooth & GPS

Satin chrome roof bars

16’’ Alloy Wheels

Tinted Windows

Rear Window Wiper

Leather Steering Wheel

Height Adjustable Driver Seat

4 Hooks in the Boot

Rear Parking Sensor

Rear Parking Sensor with Rear Camera

Rotative 3 Modes Control (2WD - 4WD Auto- 4WD Lock)

Spare Wheel is Standard Steel wheel with Standard Dimension

Spare Wheel with standard Size Placed Inside the Boot (Stamped Part)

Spare wheel Placed under the Boot
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4,315 X 1,822 X 1,695
475

المحرك
سعة 1.6 لتر 16 صباب بقوة 105 حصان
سعة 1.6 لتر 16 صباب بقوة 115 حصان

أقصى عزم
نوعية ناقل حركة

سعة خزان الوقود (لتر)
األبعاد

ارتفاع (مم) X عرض X طول
سعة الصندوق الخلفي (لتر)
تجهيزات األمان و السالمة

تصفيح حديدي أسفل المحرك
2 وسائد هوائية للسائق و الراكب األمامى

BAS و EBD و ABS نظام المكابح المضادة لإلنغالق
نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد األطفال فى الخلف

إمكانية طي المقاعد الخلفية 3/1 و 3/2
نظام ايموبيليزر للحماية ضد السطو و السرقة

حساسية غلق األبواب ذاتيًا عند التحرك
الكماليات

نظام غلق مركزي مع ريموت كنترول
مصابيح لإلضاءة النهارية المستمرة

مصابيح ضباب أمامية و خلفية
مرايا الرؤية الجانبية يمكن التحكم في وضعها كهربائيًا

كمبيوتر رحالت
تكييف هواء يدوى

عجلة قيادة آلية المؤازرة   
عجلة قيادة متعددة الوظائف

إمكانية تعديل ارتفاع عجلة القيادة
4 زجاج كهربائي

GPS و بلوتوث مع نظام مالحة USB شاشة 7 بوصة و راديو و
قضبان للتحميل على السقف بلون اسود مطعمة بالكروم

جنوط اسبورت مقاس 16 بوصة
زجاج مظلل عازل للحرارة
مساحة للزجاج الخلفي

عجلة قيادة مكسوة بالجلد
مقعد السائق يمكن تعديل ارتفاعه يدويًا 

أربعة نقاط تثبيت في حيز األمتعة لتسهيل ربط األمتعة
حساسات ركن خلفية

حساسات ركن خلفية مع كاميرا رؤية خلفية
( Lock و Auto 2 وWD ثالثة وضعيات) مفتاح للتحكم في وضعية اإلندفاع بالعجالت

اإلطار اإلحتياطي بنفس مقاس اإلطار األصلي مع جنط حديد
اإلطار اإلحتياطي مثبت داخل صندوق األمتعة

اإلطار اإلحتياطي أسفل صندوق األمتعة من الخارج
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Continue the Renault Duster experience
on renault.com.eg/cars/duster
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