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Renault DOKKER Van
Таны бизнесийн 
найдвартай 
туслагч
Renault DOKKER Van-тай ажил хийх хамгийн хялбар 
юм.

Renault DOKKER Van нь олон төрлийн үйлдэл нэгэн 
зэрэг хийх боломжтойгоос гадна эдийн засгийн 
хэмнэлттэй юм.

Хажуу талын гүйдэг хаалга болон 180 градус тэгш 
онгойдог хаалга нь ачаа ачиж байрлуулахад хялбар 
юм. Доторх салоны орон зайг олон янзаар ашиглах 
боломжтойгоор шийдэж өгснөөрөө давуу юм.

Ямар ч хүнд ажлыг Renault DOKKER Van-тай хамт 
гүйцэтгээрэй. 



DOKKER VAN нь олон үйлдэлт ачааны машины ангилалдаа хамгийн том автомашинаар тооцогддог. 180 градусаар онгойдог арын хаалга, гүйдэг 
хаалга болон ачааны өндөр нь хязгаарлагдмал орон зайд ачаа ачих буулгахад танд хялбар байхаар шийдсэн юм.

Renault DOKKER Van
3,9 м3 багтаамжтай бөгөөд 750кг хүртэлх ачаа ачих даацтай гэх мэт олон давуу талуудтай.



1. Урд зорчигчийн тохируулгатай суудал

2. Урд зорчигчийн ивхэгддэг суудал нь нэмэлт 480 л багтаамжийг нэмэлтээр бий болгож байна 3. Бүхэлдээ эвхэгддэг суудал нь

ачааны хэсэгт нэмэлт орон зай бий болгож байна. 4. Зорчигчийн суудлын ямар ч багаж хэрэгсэлгүйгээр авах боломжтой бөгөөд  
нэмэлт 560 л орон зайг бий болгож өгнө.

Олон үйлдэлт боломжууд
Easy Seat* суудлын олон үйлдэлт хувилбаруудыг янз бүрийн тээвэрлэлтийн нөхцөлд ашиглаарай. 

1.

3.

2.

4.

* * Багцын  тоноглол.

DOKKER Van-н үзүүлэлтүүд: Тээшний багтаамж 3.3 м3 бөгөөд 1900 мм урттай ачаа ачих боломжтой. Easy seat* Олон үйлдлээр 
хөрвөх боломжтой урд суудал нь тээшний багтаамжийг 3.9 м3 харин 3-аас 1100 мм урттай ачааг ачих боломжийг олгож 
байгаагаараа давуу юм. Дөрвөлжин хэлбэртэй загвар нь ачааны тээшинд саадгүй зорчих боломжийг олгох юм.

Renault DOKKER Van: 
Ямар ч төрлийн ачааг 
төвөггүй ачих 



1. Жолооч болон урд зорчигчийн ослын дэр.*
2. . Ухрахын мэдрэгчүүд.*
3. Ухаалаг GPS Media Nav 3.0.*
4. ESP — хяналтын систем.*

1.

2. 3. 4.

Таны аюулгүй байдал-
бидний эрхэм зорилго

* багцын тоноглол.



Турбодизель хөдөлгүүр нь 1.5 литрийн багтаамж болон 90 морины хүчин чадалтай  бөгөөд найдвартай  бат бөх байдал болон түлшний 
хэмнэлттэй байдлаараа танигдсан. Мөн нэмэлт 1.6 литрийн 82 м.х. бензин хөдөлгүүртэй бөгөөд хоёр хөдөлгүүр нь EURO5 стандартыг 
хангана.   

Renault DOKKER Van: 
найдвартай 

Цаг уурын ямар ч нөхцөлд итгэлт хөлөг 
Тав тух болон хүчирхэг байдлыг хослуулснаараа Dokker 

Van-г ангилалдаа 

•
•
•

хөдөлгүүрийн ган хамгаалалт 

антигравийное покрытие днища;

• 186 мм гэрэлтүүлгийн тусгал

Renault DOKKER Van давуу талууд:

• Хөдөлгүүрийг хэт хүйтэн цаг агаарт тогтвортой асаах систем

• Хүйтэн цаг уурт тэсвэртэй шингэн;
• Өндөр цахилгаан үүсгүүр;
• Өндөр хүчин чадалтай аккумулятор
• *Урд шилний 

* Багцын тоноглол.



Хөх (D42) S

Цагаан  (389) S

M — металлжуулсан будаг 
S — металлик будаш биш

Хар(676) M

Саарал (D69) СЕРАЯ КОМЕТА (KNA) M

ACCESS 
• Баруун талд байрлах гүйдэг хаалга
• 180° градус нээгддэг хаалга
• ABS
• Жолооны удирдлагын  /гидро хүчлүүр/

Жолоочийн ослын дэр• 

• Гурван цэгт аюулгүйн бүс

• 12 В залгуур
• хайлшин диск15"
• Запас дугуй 

• Урд шилний цана арилгагч болон суудлын халаагуур

• Иммобилайзер
• Урд болон хойд шилний шүршигч
• Өдрийн гэрэл

Тоноглол
• Тээшний тасалгааны төмөр зааглагч

• Ачааны тээшний тасалгааны модон зааглагч
• Ачааны тээшний модон шал
• Дээврийн шатны хашлага
• Урд талын тавиур
• Тамхины сав
• ESP систем
• «металл» будаг

BUSINESS
( ACCESS-загварт 
нэмэлт)

• Алсын удирдлагатай түлхүүр
• Цахилгаан цонх
• Ухаалаг дэлгэц
• Урд талын тавиур
• Жолооны хүрдний тохируулагч
• Өндөр намаар тохируулгатай суудлын бүс

• Өндөр намаар тохируулгатай жолоочийн 
суудал

• Урд шилний цана арилгагч болон суудлын 
халаагуур

Бүхээгний агааржуулалт

• Аудиоподготовка

Тоноглол
• Баруун талд байрлах гүйдэг хаалга

• Шилэн хойд хаалга

• Төмөр торон тусгаарлагч+ 
Easy Seat зорчигчийн суудал

• Цонхтой, бүхэлдээ метал 
тусгаарлагч 

 

• Тээшинд ачаа бэхлэх зориулалттай дэгээнүүд
• Модоор бүрсэн тээшний тасалгаа
• Тээшний тасалгааны модон шал
• Тээшний тасалгааны хуванцар тусгаарлагч 
• Тээшний тасалгааны резинэн шал
• 

Урд хэсгийн шүүгээ• Дээврийн шатны 
хашлага • ESP систем

• Ослын дэр

• Тамхины сав

• Агааржуулагч
• Манангийн эсрэг гэрэл
• Аудио систем (радио, CD, USB, AUX)
• GPS 

Media Nav 3.0
• Ухрахын мэдрэгчүүд
• Урд суудлын халаагуур
• Их биеийн өнгө дагуух цахилгаан цонхнууд

•  «металлик» будаг

ACCESS

BUSINESS



Хувилбар Access Business Business
Хөдөлгүүр, л 1.6 1.6 1.5
Хурдны хайрцаг МКП5 МКП5 МКП5

ХӨДӨЛГҮҮР
Шатахуун Бензин Бензин Дизель
Хордуулах норм  EURO5
Ажлын эзлэхүүх, см3 1 598 1 598 1 461
Хамгийн их чадал, ,кВт (по DIN, л.с.) /ЕЭС нормоор, 
эргэлт/мин 60,5 (82) / 5 000 60,5 (82) / 5 000 66 (90) / 3 750 

ЕЭС нормоор Хамгийн их эргэлтийн мөч Н*м / 134 / 2 800 134 / 2 800 200 / 1 750 

Цацалт Олон цэгт Олон цэгт  Common Rail

Шатахуун зарцуулалт
Хотын замд, л/100 км 10,1 10,1 5,5
Шулуун замд, л/100 км 6,4 6,4 4,9
Холимог замд, л/100 км 7,8 7,8 5,1
Цацалт CO2, г/км 180 180 133
Шатахууны сав, л 50 50 50

Дугуй 
Хайлшин обудны хэмжээ 15" 185 / 65 R15

ТОРМОЗНЫ СИСТЕМ
Тормозны системийн төрөл Урд дугуйн дискен тормоз,арын дугуй нь барабаны
Урд тормоз: диск, мм 258 х 22 280 х 24 280 х 24
Арын ттормоз: барабаны , дюймы 9

Хурд хөдөлгөөний үзүүлэлтүүд
Дээд хурд, км/ч 159 159 162
Хурд авалтын хугацаа 0–100 км/ч, с. 14,3 14,3 13,9

Жингийн үзүүлэлтүүд
, кг 1 243 – 1 266 1 249 – 1 280 1 296 – 1 388
Зөвшөөрөгдсөн дээд жин, кг 1 810 1 930 1 971
Тормосны системтэй чиргүүлийн зөвшөөрөгдсөн дээд 
жин , кг 1 200

Тормосны системгүй чиргүүлийн зөвшөөрөгдсөн дээд 
жин, кг 620 620 645

Максимальная масса автопоезда, кг 3 010 3 130 3 171
Ачааны дээд жин, кг 600 750  750

Техникийн үзүүлэлтүүд Овор хэмжээ 

Тээшний хэмжээ  (М3)

Зорьчигчийн суудлуудыг багтаасан тээшний хэмжээ 3,3

Зорчигчийн суудлыг авсан тээшний хэмжээ 3,9

Овор хэмжээ  (ММ)

2 810

4 363

822

731

1 490

1 478

A      Дугуйн овор хэмжээ 
B      Дугуйн урт
C      Урд тэнхэлэг
D      Хойд тэнхлэг 
E      Урд дугуйн цариг
F      Хойд дугуйн цариг
G      Газраас тэнхлэг хүртэлх зай 
(ачаатай/              ачаагүй) 

186 / 151

1 809 / 1 847

565

H Ачаагүй үеийн өндөр  хашлагатай, хашлагагүй 
 H1 Ачааны босгоны өндөр
H2 Ачих боломжтой ачааны өндөр 1 100

L1 Дугуйнуудын хоорон дахь өргөн (обудтай / обудгүй 1 130 / 1 170

L2 Хажуугийн толийг эвхсэн/ дэлгэсэн үеийн өргөн 1 751 / 2 004

1 271

1 189

1 082

703

M  Тээшний хэсгийн өндөрийн дээд хэмжээ 
N1 
 N2 Хойд халганы өргөн 
P Хажуу гүйдэг халганы өргөн 
R Хажуу гүйдэг хаалганы өндөр 1 046

Тусгайрлагч хүртэлх тээшний тасалгааны урт 1 856 / 1 901



Тоноглол: Нэмэлт тоноглолууд

1. 2. 3.

1. Ачааны нум Ачаа тээшийг суурилуулахад хялбар.

Унадаг дугуй, цана, аялалын зориулалттай ачаа тээшийг 
суурилуулахад хялбар. Энэхүү нэмэлт Renault-ийн бүх 
техникийн шаардлагыг хангасан ба тээвэрлэж буй ачааны 
аюулгүй байдлыг бүрэн хангана. 

2. Ачаа тээшний хашлага.
Том оврын ачаа ачихад зориулагдсан бөгөөд зориулалтын 6 
цэгт бэхлэгддэг. Зөвшөөрөгдөх дээд жин нь 73,5 кг, урт нь 1 
860 мм. Тээвэрлэх боломжтой ачааны өндөр: 1 860 мм. 
Тээвэрлэх боломжит ачааны өргөн: 1 200 мм. Нийт өдөр: 1 990 
мм. Ачааны нумтай нийцэхгүй.

3. Дээврийн битүү тээш. Хоер талаараа нээгддэг бөгөөд
нээлттэй тээшний таглаа тогтоогчтой

4. Чирэгч гогцоо. Даацын гогцоо нь чиргүүл чирэхэд илүү хялбар бөгөөд
Renault-ийн бүх техникийн шаардлагыг хангасан ба тээвэрлэж буй  ачааны
аюулгүй байдлыг бүрэн хангана.

5. Доторх  тоноглол. Хамгаалалтын модон бүрээс нь их биеийг гэмтээхээс
хамгаалж байгаа бөгөөд доторх хананд суурилагдсан тавиур нь таны
ачааны бүрэн бүтэн байдлыг хангаж өгөх давуу талтай юм аа.

5.4. 5.

Миний бизнес. Миний Renault



1. Renault автобагц: Энэхүү багц нь таньд шаардагдах бүх хэрэгслүүдийг багтаасан юм.

2. Хайлшин дугуйн диск. Гангаар хийгдсэн хүрээн өдөр тутмын цохилт болон аэродинамик
чанарыг сайжруулна.

3. Хөнгөн хайлшин дугуйн диск.

4. Арын цонхыг хамгаалагч бүрхэвч тор.

5. Салоны хивсэнцэр.

Тоноглол: Аюулгүй байдал болон дизайн

1.

2. 4. 5.3.

1. Машины зогсоолд байрлуулах туслах систем. Хязгаарлагдмал орон
зайд маневр хийхэд туслах үүднээс уг зайна хяналтын систем нь дуут
дохиогоор дамжуулан ард байгаа саадыг жолоочид урьдчилан
анхааруулна.

Хулгайгаас урьдчилан хамгаалах дуут дохио.

Хөдөлгүүрийг асаах горим. Энэхүү горим нь хөдөлгүүр гэнэт асахгүй 
байх тохиолдолд туслах юм.

2. Автомат дүрс бичигч.

3. Арын толь. Энэхүү толин дээр хойд зайны хяналтын системийн дүрсийг
давхар харуулна.

Тоноглол: Хамгаалалт

3.

1.

2.



Тоноглол: мультимедиа

Мультимедиа систем нь 
таньд өндөр чанартай 
хөгжмийн дугралтын систем



Тоноглол ба сонголтууд

Загвар ACCESS BUSINESS BUSINESS
Хөдөлгүүр (л), кхурдны хайрцаг 1.6 МКП5 1.6 МКП5 1.5 МКП5
Шатахууны төрөл Бензин Бензин Дизель

82 82 90Хөдөлгүүрийн чадал, м.х.
Загвар
Бамперын урд ба ар талын хар өнгө Б Б Б
Хоер талын эвхддэг толь Б Б Б
180 градус нээгддэг хаалга Б Б Б
Хөнгөн диск15" Б Б Б
Урд болон хойд шүршигч Б Б Б

Б Б БӨдрийн гэрэл 

Жолоо
 Ухаалаг дэлгэц — Б Б
Жолооны удирдлагын /гидро хүчлүүр/ — — Б

Б Б —Жолооны удирдлагын /гидро хүчлүүр 

Тав тух 
Давуун бүрээс Б Б Б
Алсын удирдлагатай түлхүүр — Б Б
Баруун талын гүйдэг хаалга Б Б Б
Аудиоподготовка — Б Б

Б — —Агаарын солилцоо явагдах агааржуулагчтай халаалт 
Агаарын солилцоо явагдах агааржуулалттай халаалт — Б Б
Урд шилний цахилгаан өргүүр Б  —  — 
Урд шилний цахилгаан өргүүр — Б Б
Гар тохируулгатай жолооны удирдлага   — Б Б
Гар тохируулагтай жолоочийн суудал  — Б Б
Гар тохируулагтай жолооч болон зорьчигчийн суудал /2 төрлөөр/ Б Б Б
Урд талын багажны хайрцаг Б Б Б
Урд шилний дээр байрлах хайрцаг — Б Б
Арааны шилжилтийн мэдрэгч Б Б Б

Б Б Б12 вольтийн гарал

Аюулгүй байдал
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения 
AFU

Б Б Б
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) — — Б
Фронтальная подушка безопасности водителя Б Б Б
Защитные дуги за сиденьем водителя Б Б Б
Передние подголовники с регулировкой по высоте Б Б Б
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте — Б Б

Хувилбар ACCESS BUSINESS BUSINESS
Хөдөлгүүр (l), хөтлөгч, хурдны хайрцаг 1.6 МКП5 1.6 МКП5 1.5 МКП5
Шатахууны төрөл Бензин Бензин Дизель

82 82 90Хөдөлгүүрийн хүч, л.с.

ОХУ-ын нөхцөлд дасан зохицох 

Хүйтэн цаг агаарын нөхцөлд хадалгүүрийг бэлггэх 

климат

Б Б Б
Хөдөлгүүрийн ган хатгаалалт Б Б Б
Шатахууны хамгаалалт Б Б Б

Б Б ББүрэн хэмжээний нөөц дугуй 

Нэмэлт тоног төхөөрөмж  
«металлик» өгнө будаг O O O
ESP — чиглэлийн тэнцвэрийг тогтворжуулах систем O O —
Аюулгүй байдлын багц:
ESP —Тогтвортой байдлын хөтөлбөр + Зорчигчдын дэр (идэвхгүй болсон) O O —

Тамхины сав O O O
Дээврийн хашлага O O O
Манангийн гэрэл — O O
Аудиосистема с СD + рули джойстик + круиз-контроль — O O
Мультимедиа навигацийн систем Медиа Нав 3.0 — O O
Агааржуулагч +салоны шүүлтүүр — O O
Цахилгаан удирдлага,цахилгаан халаалттай,автоматаар эвхэгддэг гадна толь — O O
Арын зогсоолын мэдрэгч — O O
Халдаг урд суудал — O O
Ачаа тээшний тасалгааны цонх нь металл хаалттай O O O

Цонхны хойд зүтгүүртэй арын хаалга + арын арчигч + хойд цонхны халаалт + арын ар 
талыг харах толь — O O

Цонхны арын хаалган дээр гулгадаг хаалганууд, хойд арчигчтай + арын цонхны халаалттай 
хаалганууд — O O

Ачааны тасалгааны модны доторлогоо + модон шалтай ачааны тасалгаа O O O
Модон шал ачааны тасалгаа O O O
Бүрээс ачаа тасалгаа хуванцар + ачааны тасалгаа резинэн хэсэг — O O
Резинэн шалны ачааны тасалгаа — O O
Салхины шилний дээр байрласан тавиур O — —

O O O
Багажны бэхэлгээ — O O
Урд хайрцаг — O O
Пакет «Стиль»:
Цахилгаан удирдлага,цахилгаан халаалттай,автоматаар 
эвхэгддэг гадна толь
+ Манангийн гэрэл
+ Дээврийн хашлага
+ Кузовны өнгөөр будагсан арын толь

— O O






