
Dacia Dokker Van



Med optimal lastvolumen, kørekomfort og adgang til kabine og varerum har Dacia 

Dokker Van alt, hvad der skal til for at lette dit arbejde i hverdagen. Fordelene er til 

at tage og føle på: Hvad siger du fx til, at du til prisen for 2,5 m3 får et varerum på 

hele 3,3 m3? 

Bilens emissionsniveau er også professionelt... og de fremragende præstationer 

gør kørslen endnu sjovere – 1.5 dCI-dieselmotoren klarer sig flot blandt 

konkurrenterne. Præcis som en god kollega bidrager den med sit tekniske udstyr og 

gennemarbejdede indretning til at gøre din kørsel så komfortabel som muligt. Og det 

er jo en Dacia, så du får en robust bil, som du kan stole på!

En ægte professionel 
– ligesom dig.





Dokker Van er nem at læsse og tømme. For at gøre det nemt for dig at få det hele med 

i bilen er Dokker Van udstyret med en eller to skydedøre* med en læssebredde på 

703 mm – klassens breddeste! Desuden har de særdeles praktiske asymmetriske bagdøre 

en åbning, som er hele 1,08 m bred. Det betyder meget at have en partner, der er så åben!

* Venstre skydedør er ekstraudstyr.

Hvilken
åbning!



Den viste bil er vist med ekstraudstyr, der ikke sælges i Danmark.



Den viste bil er vist med ekstraudstyr, der ikke sælges i Danmark.



Varerumsadskillelse med rude.

til den rette pris.
Er lastkapaciteten afgørende for dig? Det har Dacia forstået og fjerner alle begrænsninger i Dokker Van.  

En nyttelast på 719-808 kg*, en nyttevolumen på 3,3 m3, en lastehøjde på op til 1,27 m… Dokker Van opfylder alle 

de krav, du stiller i forbindelse med dit arbejde. Varerummet er udstyret med otte lastøjer i gulvet, så du kan sikre 

selv den mest skrøbelige last. Og for at du kan beskytte varerummet, er der som ekstraudstyr mulighed for at 

tilvælge robuste beklædninger og måtter til varerummet. På den måde kan du tilpasse Dokker Van til dine behov. 

Den komplette varerumsadskillelse med glasrude adskiller varerummet og førerkabinen og beskytter samtidig mod 

støv og snavs i begge retninger. Tænk, hvor meget nemmere din hverdag kunne være!

* Afhængigt af valgt ekstraudstyr.

Den rette  
volume



og effektiv.
Moderne

Med sine effektive og brugervenlige tekniske løsninger gør Dokker Van alt for at øge køreglæden og komforten i bilen. Dokker Van 

følger med udviklingen, og derfor er den også tilgængelig med parkeringssensor bag*, cruise control/hastighedsbegrænser* og ESP. Af 

hensyn til komforten er bilen udstyret med et effektivt airconditionanlæg*, som tilpasser temperaturen uanset årstiden. Og for at gøre 

din kørsel endnu mere behagelig kan Dokker Van fås med multimedia-systemet MEDIA NAV*, som er integreret i instrumentpanelet og 

omfatter en 7" touchscreen. Systemet er særdeles intuitivt og indeholder både radio og Bluetooth®-teknologi til håndfri telefonbetjening 

og afspilning af musik fra eksterne apparater eller via streaming. Desuden omfatter systemet et GPS-navigationssystem med 2D- og 

3D-visning (fugleperspektiv). AUX-indgang og USB-tilslutning på systemts front samt ratbetjening gør multimedia-systemet komplet. 

Der er masser af opbevaringsplads i førerkabinen: i loftet, på instrumentpanelet – der er endda plads til opbevaring af din bærbare pc 

eller dine dokumenter i A4-format. Og så er der oven i købet plads til en stor flaske i dørlommerne. Velkommen ombord!

* Ekstraudstyr.







som du altid kan stole på.
En partner, 

Dokker Van lever op til Dacias kerneværdier som en robust og driftssikker bil. 

Produktionsprocessen og de mekaniske dele af bilen har gennemgået særdeles grundige 

kontroller i henhold til meget krævende specifikationer, der er tilpasset til erhvervsbiler. 

Blandt andet har vi kørt 1,9 millioner km specielt for at tilpasse bremserne og affjedringen 

til alle vejtyper og alle klimatiske forhold. Den solide dieselmotor, dCi 90 hk, som kommer 

fra Renault, har allerede i mange år vist sit værd. Uanset omstændighederne kan du altid 

stole på din Dokker Van.



Dynamisk og økonomisk –
som en ægte professionel.

Lavt brændstofforbrug, lavt niveau af CO
2
-emissioner: Med Dokker Van får du toppræstationer og lave driftsomkostninger, 

blandet andet takket være den økonomiske 1.5 dCi dieselmotor, der går hele 22,2 km/l*, hvilket er blandt de bedste i 

klassen. Og når man tænker på Dacia, tænker man på god service ... For at du kan holde styr på dit budget og køre med ro 

i sjælen, tilbyder Dacia serviceaftaler og Dacia Security med det kilometertal og den varighed, som passer til dine behov. 

Dokker Van er omfattet af Dacias garanti på 3 år eller 100.000 km alt efter, hvad der kommer først. En forsikring mod 

afbrydelser af arbejdet.

* Blandet kørsel.



 



Version

Ambiance

Ekstraudstyr:
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1 4 76

8 95

1. TVÆRGÅENDE TAGBØJLER

2. STANDARDANHÆNGERTRÆK

3. FAST ANHÆNGERTRÆK

4. STÅLTAGBAGAGEBÆRER, UDEN TAGLUGE

5. PARKERINGSSENSORER BAG

6. TEKSTILMÅTTER

7. STÆNKLAPPER FOR OG BAG

8. ALARM

9. TRÆGULV

SIDEBESKYTTELSE I TRÆ
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Standard- og ekstraudstyr

Mål

HVID "GLACIER" (389) BLÅ "NAVY" (D42) GRÅ "COMÈTE" (KNA)*

SORT "NACRÉ" (676)*BEIGE (HNK)

Farver

* Ekstraudstyr

GRÅ "ÉTOILE" (D69)

Ambiance
Udvendigt
15" aluminiumsfælge ”Empreinte” ¤
15" stålfælge med hjulkapsler "Aracaju"

Indfarvede el-sidespejle med varme og indfarvede kofangere ¤
Metallak ¤
Sidebeskyttelseslister, grå

Sidespejle med manuel justering indefra, sorte

Sorte kofangere for og bag

Sorte udvendige dørhåndtag

Tagrails, sorte ¤

Indvendigt
Instrumentenhed med omdrejningstæller

Stofindtræk, Rollando

Varerumsadskillelse
Varerumsadskillelse med rude

Læsning
8 fastsurringskroge i varerum

Plastikbund til beskyttelse af lastrummet ¤
Forberedt til tagrails

Forberedt til tagbagagebærer (tilbehør)

Lasteevne (afhængig af ekstraudstyr) 719-808 kg

Ambiance
Aktiv og passiv sikkerhed
ABS + nødbremseassistance

Airbag i førersiden

Airbag i passagersiden

Dækreparationssæt 

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) og hjulspindsregulering (ASR)

Højdejusterbare sikkerhedsseler

Kontrollampe for åben dør

Reservehjul (erstatter dækreparationssæt) ¤
Selealarm for fører- og passagersiden (2 stk)

Sideairbags i forsæderne, der beskytter hoved og ryg

Tågeforlygter

Døre og ruder
Bagdøre, assymetriske (1/3, 2/3), uden ruder, med tre åbningsvinkler: 40°, 90° og 180°

Skydedør i højre side (venstre panel og bageste sideruder blændet)

Venstre skydedør uden rude ¤

Sikring af bilen
Elektronisk transponderstyret startspærre

Ambiance
Komfort
El-ruder i kabinen

Fjernbetjent centrallås, to nøgler: én fjernbetjent og én manuel

Hastighedsbegrænser og cruise control ¤
Højdejusterbart førersæde

Højdejusterbart rat

Kabinelys

Kørecomputer (triptæller og kilometerstand, kørt distance, brændstofforbrug, 
gennemsnitligt brændstofforbrug, rækkevidde med tilbageværende 
brændstof, gennemsnitshastighed, serviceintervaller)

Lys i varerummet

Manuel aircondition med pollenfilter ¤
Parkeringssensor bag ¤
Servostyring

Opbevaring
2 kopholdere forrest i midterkonsollen

Lommer i fordøre

Lukket opbevaringsrum i førersiden under instrumentpanelet

Opbevaringsrum over instrumentbordet i kabinen

Opbevaringsrum over handskerummet

Opbevaringsrum under taget i kabinen

Infotainment
Dacia Plug & Radio (radio, cd, mp3, AUX-/USB-stik, Bluetooth® og ratbetjening)

Europakort til multimediesystemet MEDIA NAV ¤
MEDIA NAV (7" touchscreen, navigation, radio, AUX-/USB-stik,  
Bluetooth® og ratbetjening samt kort over Skandinavien)

¤

: standard, ¤ : ekstraudstyr, - : ikke tilgængeligt

VARERUMSKAPACITET (m3):
Varerumskapacitet 3.3

MÂL (mm):
A Akselafstand 2.810
B Bilens totale længe 4.363
C Overhæng for 822
D Overhæng bag 731
E Sporvidde for 1.490
F Sporvidde bag 1.478
G Frihøjde uden / med last 186/151
H  Højde uden last, med / uden rails 1.809/1.847
H1 Læssehøjde 565
H2 Højde varerumsåbning 1.100
L1 Bredde 1.751

L2 Bredde med sidespejle 2.004
L3 Varerumsbredde mellem hjulkasser 1.130/1.170
L4 Maks. varerumsbredde 1.372/1.413
M Maks. varerumshøjde 1.271
N1 Bredde varerumsåbning, nederst 1.189
N2 Bredde varerumsåbning, 1 m fra varerumsbund 1.082
P Maks. læssebredde via skydedør 703
R Maks. læssehøjde via skydedør 1.046
Y1 Maks. varerumslængde i gulvhøjde 1.901



Tekniske data 
Diesel

1.5 dCi 90

Motor
Brændstof Manuel
Udstødningsnorm Euro 5
Slagvolumen (cm3) 1461
Boring x slaglængde (mm) 76 x 80,5
Antal cylindre 4
Maks ydelse hk (kW) CEE ved omdr./min. 90 (66) ved 3.750 omdr./min.
Mads. drejningsmoment Nm CEE ved omdr./min. 200 ved 1.750 omdr./min.
Indsprøjtningssystem Turbo
Lufttilførsel Direkte indsprøjtning
Katalysator Standard
Partikelfilter Standard

Gearkasse
Antal fremadgående gear 5
Hastighed ved 1.000 omdr./min. 1 gear 8,17

2 gear 15,56
3 gear 24,68
4 gear 33,70
5 gear 46,15

Styretøj
Servostyring Servo (hydraulisk)
Vendediameter mellem kantsten (m) 11,1
Antal ratomdrejninger mellem anslag 3,3

Hjulophæng
Forhjulsophæng Pseudo-McPherson med triangelbærearme
Baghjulsophæng Blød aksel med programmeret korrigering og spiralfjedre

Hjul og dæk
Standardfælge 15”
Dækstørrelse for og bag 185/65 R 15

Bremsesystem
ABS + nødbremseassistent Standard
Elektronisk bremsekraftfordeling Standard
ESC Standard
For: ventilerede skiver (DV), diameter (mm)/tykkelse (mm) (DV) 258 x 22
Bag: tromle (T)/diameter (tommer) (T) / 9

Præstationer
Tophastighed (km/t) 162
0–100 km/t (sek.) 13,6

Brændstofforbrug og emissioner* 
CO2 (g/km) 118
Bykørsel (km/l) 19,2
Landevejskørsel (km/l) 24,4
Kombineret kørsel (km/l) 22,2
Brændstoftank (l) 50

Vægt Dokker/Ambiance (kg)
Køreklar vægt (min-max) 1.281-1.370
Totalvægt 1.959
Vogntogsvægt* 3.159
Lasteevne (min-max)** 719-808
Maksimal påhængsvægt med bremser 1200
Maksimal påhængsvægt uden bremser 640
* Vær opmærksom på, at vogntogsvægten altid skal overholdes, dvs. den faktiske totalvægt + anhængervægt (m. bremser) ikke må overskride den angivne vogntogsvægt. 

** Lasteevne er beregnet ud fra egenvægt uden ekstraudstyr (min) og maksimalt ekstraudstyr (max). Ønskes lasteevnen beregnet ud fra køreklarvægt fratrækkes vægt for fører, brændstof og øvrige væsker, i alt 130 kg.
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*Afhængigt af, hvad der kommer først (se salgsbetingelserne). 

Vi har gjort vores bedste for at sikre, at indholdet i denne publikation var korrekt og aktuelt på tidspunktet for trykningen. Dette dokument er udarbejdet på baggrund af forstudier og prototyper. Som en del af den kontinuerlige produktudvikling forbeholder DACIA sig ret til når som helst at ændre specifikationerne for de biler og det tilbehør, der beskrives og 

vises. Sådanne ændringer vil hurtigst muligt blive kommunikeret videre til alle DACIA forhandlere. Afhængigt af land kan visse versioner være anderledes og have udstyr, der ikke er tilgængeligt (som standard, ekstraudstyr eller tilbehør). Kontakt din nærmeste DACIA forhandlere for de nyeste informationer. Af trykningsmæssige årsager kan farver på lak og 

indtræk i dette katalog afvige fra de virkelige forhold. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af hele eller dele af denne publikation uanset i hvilket format er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra DACIA.

Dacia
Smarte løsninger
til en god pris.
Vi hos Dacia var de første til at forstå, at en bil 

ikke behøver at være dyr for at være robust og 

attraktiv. Og noget siger os, at vi havde ret. Vores 

modeller er i dag kendt for deres driftssikkerhed 

og lave pris. Det nyeste medlem af Dacia 

modelrækken, Dokker Van, imponerer med sin 

unikke konstruktion og høje standard. Vores 

modeller er desuden altid rummelige og har 

rigelig plads til både passagerer og bagage. Vores 

fremgang bygger på en simpel parole: At det kan 

lade sig gøre at producere og sælge en bil, uden  

at kunderne skal bruge hele deres budget, så  

de i stedet har råd til andre ting. 

DACIA ER EN DEL AF RENAULT GRUPPEN 

og anvender tekniske løsninger med 

veldokumenteret høj kvalitet og driftssikkerhed. 

Derfor kan vi tilbyde 3 års garanti/100.000 km* 

og lavedriftsomkostninger.

www.dacia.dk


