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Dacia gjør det brukbart. Den 
rumenske Renault-datte-
ren har solgt godt i Norge 

med en salgsøkning på hele 116,3 
prosent. Og spesielt Duster utmer-
ker seg. Internasjonalt ligger den 
på andre plass, bak Sandero. Siden 
2010 har Dacia bygget til sammen 
over to millioner stykker. 

Men dette er historie, for nå 
kommer den nye Duster. Den er 
bygget på samme plattform som 
tidligere, og dimensjonene er 
nærmest uforandret. Motorene er 
også gamle kjenninger. Mange av 
dem kjenner vi uansett igjen fra 
diverse Renault-modeller. Men 
designen er nytt. Duster er riktig-
nok ikke like beskjeden og tilba-

ketrukket som tidligere, men 
hamskiftet synes å ha gjort den 
godt. Dessuten har den fått litt 
mer pynt: En iøynefallende grill 
med bikubemønster, LED-kjøre-
lys, opptil 17-tommers felger, og 
kvadratiske baklys – ikke ulikt 
Jeep Renegade.

Cockpiten er også ny, og her er 
oppgraderingene virkelig synlige. 
Navigasjonsskjermen er plassert 
høyere og mer i tråd synsfeltet. 
Instrumentene er store og klare, 
taster og dreiebrytere er blitt 
større og mer robuste.

Mer komfort, mindre støy
Det er muligens setene som har 
vunnet mest på oppgraderingen. 

Dacia har gitt Duster et ansiktsløft. Andre 
generasjonen av den svært prisgunstige 
SUV-en har beholdt sjarmen, men kan også 
skilte med noen nye kvaliteter. 

Prøvekjørt: Dacia Duster

Et skikkelig 
lyspunkt

Tidligere var det som å sitte på en 
svamp. Nå er de romsligere, og 
har bedre konturer og strammere 
polstring. Foran er det rikelig 
med plass, mens baksetet blir hel-
ler trangt – i hvert fall for de lang-
strakte. Bagasjerommet tar 445 
til 1478 liter, altså noe mindre 

enn de 475 til 1636 literne i den 
forhjulsdrevne forgjengeren.

Vi tipper at den mestselgende 
varianten i Europa blir 1,2 liters 
bensinmotoren med 125 heste-

TRANGT: I baksetet er det 
trangt om plassen – i hvert fall 
for de langstrakte. 
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krefter. Det er et smart valg, noe 
også prøveturen vår i Duster-
vogna med forhjulsdrift beviste. 
Den moderne motoren med 
turbo og direkte innsprøytning 
går stille og rolig, jobber flittig og 
har nok futt til å akselerer til-
fredsstillende. Apropos stille og 

rolig: Støynivået i kupéen er 
merkbart lavere enn tidligere. 
Dacia har gjort mer bruk av lydi-
solerende materialer, som for 
eksempel tykkere glass. Og det 
høres – eller rettere sagt, høres 
ikke. Det høye støynivået var 
nemlig ett av de store ankepunk-
tene i forgjengeren. 

Hyggelige priser
Nytt av dagen er også styring med 
elektrisk støtte i stedet for den 
deigaktige hydrauliske servosty-
ringen. Dette er et skikkelig pluss. 
Styringen er mer direkte og gir 
sjåføren bedre tilbakemelding. 
Utslaget er at Duster nå virker 
kvikkere enn før, med bedre 
respons, uten at den dermed er 
svingenes herre. Den opptrer 
rolig og avslappet, og fjærer godt. 

Prisene på Duster starter på 
190 000 kroner. Da får du en 
1,5-liters diesel med sekstrinns 
manuelt gir og 110 hk. Med fire-
hjulstrekk, er prisen 258 000 kro-
ner. Rimeligere firehjulstrekker 
med en bakkeklaring på 21 cm, 
skal du lete lenge etter. Nær-
meste konkurrent blir Suzuki 
Vitara til 305 000 kroner. Med 
1,2-liters bensinmotor med 125 
hk og manuelt gir, er start prisen 
245 000 kroner, 287 000 kroner 
med firehjulstrekk. Dyr este Dus-
ter med det meste av  
tilgjengelig utstyr, er priset til  
302 000 kroner.

LITT JEEP: Hekkparti med 
markant SUV-pynt. Baklysene er 
nå kvadratiske. Duster er blitt 
en staselig vogn. Vi anbefaler 
Taklamakan-oransje lakk og 
17-tommers felger.

FOLKE-SUV: Dette er en bil for 
folket. Skliplate under er greit, 
ellers er den uten unødvendig 
dilldall.

OPPGRADERT: Ny cockpit  
med mer forkjærlighet for de 
små detaljene: Store og klare 
instrumenter, og navigasjons-
systemet er bedre plassert i 
synsfeltet.

Dacia har oppgradert Duster og 
fikset svakhetene. Nykomme-
ren ser mer moderne ut og inn-
redningen er kvalitetsmessig 
bedre. Dessuten er 
den upåklagelig 
prisgunstig. 

1,2 TCe 4x4  1,5 dCi 4x4
Drivstoff:  Bensin Diesel
Motor, cm³:  1197  1461
Effekt, hk:  125  110
Dreiemoment, Nm:  205  260
Egenvekt, kg:  1317  1320
Tilhengervekt, kg:  1200
Lengde/bredde/høyde, cm:  434/180/168
Bagasjerom, liter:  445
Standard dekkdimensjon:  215/65 R16
Forbruk, EU-mix l/mil:  0,64  0,47
CO2-utslipp, g/km:  145  123
0-100 km/t, fabrikk, sek:  11  12,4
Toppfart, km/t:  179  169
Pris fra, kr:  287 000  258 000

 Tekniske data

Dommen

Tekst:  Dirk Branke, AUTO BILD
Foto: Produsent

Tester og bilnyheter finner du på:
www.vimennbil.no

Koster fra 
190 000 kr

På engelsk betyr duster «støv-
kost». Uansett, så er denne Dus-
ter-en en skikkelig lyspunkt. Også 
selv om navnet – på norsk – kan 
oppfattes som litt nedlatende 
overfor eierne av bilen.


