
Întru totul demne de respect sunt designul și 
calitatea execuției pe care le reliefează Duster 4x4 
Pick-up. Nici măcar un detaliu al caroseriei nu lasă 
impresia unei mașini decupate și transformate arti-
zanal în pick-up. Aripile din spate (materiale com-
pozite), finisarea benei, elementele de ranforsare a 
podelei și caroseriei, oblonul și panoul lunetei sunt 
perfect integrate în forma automobilului, ansam-
blul arătând întru totul ca o realizare „de uzină“. 
Criteriile tehnice ale caietului de sarcini întocmit 
în colaborare cu OMV Petrom au inclus și un roll 
cage, însă Dacia Duster 4x4 Pick-up ar dispune 
de suficientă rigiditate structurală și fără acesta.

 În ziua de 7 octombrie 2014 au fost livrate în 
cadru oficial primele zece exemplare Dacia Dus-
ter 4x4 Pick-up către OMV Petrom.  De atunci și 
până în prezent, mașinile s-au comportat foarte 
bine în regim de utilizare profesională, arătân-
du-se a fi corespunzătoare exigențelor firmei 
petroliere româno-austriece. Există oare șanse 
serioase ca producția Daciei Duster 4x4 Pick-up  
să nu se oprească odată cu finalizarea seriei de 
500 de mașini comandate de OMV Petrom? Ca-
tegoric, da. Sunt inclusiv premize conform cărora 
este luat în considerare și exportul. Are de gând 
grupul Renault să preia complet pe cont propriu 
tema Duster 4x4 Pick-up? Bineînțeles, la această 
întrebare nu se grăbește nimeni să dea un răspuns 
ferm. Totuși, revenind asupra observațiilor pe 
care le-am făcut în prima parte a articolului de-
spre ce înseamnă Duster 4x4 Pick-up în segmen-
tul respectiv de piață, concluzia va fi că avem de-a 
face cu un produs bine calibrat, o „armă ușoară“ 
realmente eficientă sau – vorbind în termeni de 
afaceri – o oportunitate cu potențial semnifica-
tiv, oarecum neglijată până în momentul de față.

Text și foto: Alex Șincan

Duster 4x4 Pick-up este rezultatul 
unui contract pentru o serie mică, 
dar un asemenea vehicul compact, 
economic, cu sarcină utilă mai mult 
decât convenabilă ar putea să-și 
găsească locul pe o piață de sub 
plafonul categoriei pick-up 4x4 
off-road (motoare de 2,0 l sau peste, 
prețuri de ordinul a 25.000 de euro). 
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Dacia Duster 4x4 Pick-up

Motor L4 turbodiesel

Cilindree (cmc) 1461

Putere maximă (CP/rpm) 110/4000

Cuplu maxim (Nm/rpm) 240/1750

L x l x h (mm) 4315 x 1822 x 1715

Ampatament (mm) 2673

Lungime benă (mm) 1700

Sarcină utilă (kg) 450

Cost conversie SUV-Pickup (euro) aprox. 3000

Date tehnice

■ Acest impresionant concept car realizat pornind de la tema Duster Pick-up și numit Renault Duster Oroch 
are origini sud-americane și a fost expus în premieră mondială la Salonul de la São Paulo 2014. Din nefericire, 
realizarea designerilor de la RDAL (Centrul de design Renault pentru America Latină) nu este un vehicul funcțional, 
ci doar un model static de prezentare. Înfățișarea sa ne duce cu gândul la motorizări de cilindree mai mare, 
la un potențial superior în off-road și, în general, la o tratare a temei care se îndepărtează binișor de tradiția 
automobilelor „de buget“. Chiar dacă Duster Oroch îți captivează privirea și imaginația, Dacia Duster 4x4 Pick-up 
(asamblată de Romturingia) este, în prezent, singurul pick-up din seria Duster la volanul căruia te poți urca.

Turbodieselul de 1,5 l nu mai are 
nevoie de recomandări în privința 
performanțelor și a fiabilității. Un 
scut protejează diferențialul.

❱❱ Renault Duster oroch

Deocamdată, un frumos vis 3D


