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Veelgi stiilsem
Dacia logan MCV on uuenenud! Vali auto, mis sõidumugavuse kõrval 
pakub ka atraktiivset välimust. Dacia logan MCV isikupära toetavad 
uued 15“ valuveljed, udutuled, senisest ilmekam esiosa ning 
katusereelingud, mis üheskoos annavad autole dünaamilisema ja 
modernsema välimuse. Mõjub usaldusväärselt esimesest silmapilgust.
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Kaljukindel    
turvalisus

Tagumine parkimisabisüsteem* - annab tiheneva sagedusega helisignaaliga juhile 
märku auto taga asuvatest takistustest. Valides lisaks veel ka tagurduskaamera, 
muudad autoga tagurdamise veelgi mugavamaks ja ohutumaks.  

ESC – kui sõiduk pöördel haarduvust kaotab, stabiliseerib eSC pidurdusjõudu 
jagamise ja mootori kiiruse korrigeerimise abil auto trajektoori. 
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* Sõltuvalt versioonist



Access Open

STANDARDVARUSTUS

 – ABS-pidurid + hädapidurdusassistent + eSC 
+ ASR
 – Juhi ja kõrvalistuja esi- ja külgmised 
turvapadjad
 – Kere värvi põrkerauad
 – Musta värvi uste välimised käepidemed ja 
küljepeeglite korpused
 – Rehvirõhu kontrollsüsteem
 – isofix lapseistme kinnitussüsteem tagumistel 
välimistel istekohtadel
 – Rehviparanduskomplekt
 – Valgussignatuuriga esi- ja tagatuled ning leD 
päevasõidutuled
 – Manuaalsed aknatõstukid esi- ja tagaustel
 – 1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaistme 
seljatugi koos kolme peatoega
 – 12 V pistik ees

Lisavarustus:
 – Varuratas*

STANDARDVARUSTUS
Open = Access +

 – Pakiruumi valgustus
 – 2 kõlarit ees + 2 kõlarit taga
 – Külgmised kaitseliistud
 – Kaugjuhtimisega kesklukustus
 – elektrilised aknatõstukid esiustel
 – udutuled
 – Dacia Plug&Radio – MP3 raadio, Bluetooth® 
ühendus, uSB-pordid ja 3,5 mm audiopistik 
esipaneelil, kaugjuhtimispult rooli all***

Lisavarustus:
 – Metallikvärv
 – Varuratas*/**
 – Komfort pakett (reguleeritava kõrgusega juhi 
turvavöö, roolisammas ja juhiiste)
 – Mehaaniline kliimaseade 
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Laureate

 • Kere värvi välimised uksekäepidemed ja 
küljepeeglite korpused
 • Reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö
 • elektriliselt reguleeritavad soojendusega 
küljepeeglid 
 • Reguleeritava kõrgusega juhiiste
 • Reguleeritava kõrgusega roolisammas
 • Mehaaniline kliimaseade
 • Kahte värvi katusereelingud 
 • Pagasiruumi kate 
 • Mattkroomi värvi sisemised 
uksekäepidemed

Lisavarustus:
 – Metallikvärv
 – 15“ valuveljed CHAMADe
 – Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp
 – Ökonahaga kombineeritud nahkpolster
 – Varuratas */**
 – Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
 – Tagumine parkimisabi koos 
tagurduskaameraga
 – Tagumine parkimisabisüsteem
 – elektrilised aknatõstukid tagaustel
 – Käetugi esiistmete vahel
 – Media Nav evolution – 7“ puutetundlik 
ekraan koos navigatsioonisüsteemi, 
raadio (ilma CD-ta), uSB-portide, 3,5 mm 
audiopistiku, audio voogesituse, Bluetooth® 
telefonisüsteemi ning kaujuhtimispuldiga 
rooli all
 – ida-euroopa kaardtide laiendatud versioon 
(Media Nav evolutionile)

       * Varuratas ja ajutine varuratas asendavad
          rehviparanduskomplekti.
   * * Pole saadaval tehases paigaldatud lPg
        gaasiseadmega versioonile.

STANDARDVARUSTUS
LAureAte = Open +
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Kerevärvid Veljed

15” TeRASVelJeD gROOMY 15” TeRASVelJeD POPSTeR

15” VAluVelJeD CHAMADe**

    * Mittemetallik värv.
  ** Saadaval ainult laureate versioonile.
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PlAATiNAHAll (D69) leeKPuNANe (B76)

KOSMOSeSiNiNe (RPR) KOMeeDiHAll (KNA)

MuST PäRl (676)liuSTiKuVAlge (369)* MeReVäeSiNiNe (D42)*

NAARiTSAPR uuN (CNM)
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Lisavarustus
1. EASYFLEX PAKIRUUMI KAITSE
Asendamatu kaitse pakiruumile suurte või määrdunud 
asjade veol. Kergesti kokku- ja lahtipakitav ning 
tagaistmete asendiga sobituv. Katab lahtipakituna 
kogu pakiruumi.

2. KUMMIST PÕRANDAMATID
Need kummimatid sobituvad ideaalselt su logan 
MCV-sse. Kergesti hooldatavad ja ülimalt vastupidavad 
matid tagavad parima kaitse lume ja pori eest.

3. KÄETUGI
lisaks mugavamale sõiduasendile pakub käetugi ka 
lisa panipaika väiksematele esemetele. Reguleeritav 
kõrgus tagab just sulle sobiva asendi.

4. PAKIRUUMI VÕRK
Pakiruumi võrk hoiab pakiruumis olevad esemed sõidu 
ajal kindlalt paigal.

5. PAKIRUUMI MATT JA PAKIRUUMI LÄVEPAKU 
KAITSELIIST
ideaalselt sobiva kujuga ning kõrgemate äärtega 
pakiruumi matt kaitseb tõhusalt originaalpolstrit. 
Painduv materjal on kergesti paigaldatav ja hooldatav.

6. KÜLGMISED KAITSELIISTUD
Kaitse nende liistudega oma loganit igapäevaste 
väikeste kriimustuste ja mõlkide eest.

7. RISTTALAD KATUSEREELINGUTELE
Vastupidavad ja kergesti paigaldatavad risttalad 
võimaldavad sul kerge vaevaga kõige erinevamaid asju 
transportida. 

8. VEOKONKSULE PAIGALDATAV 
JALGRATTAKANDUR
Kui tahad igaks seikluseks valmis olla, vali veokonksule 
paigaldatav jalgrattakandur. Kallutusfunktsioon 
võimaldab vaba ligipääsu pakiruumile.

9. ALARM
Sinu logani elektrisüsteemiga täielikult ühilduv 
alarmsüsteem avastab sissemurdmiskatsed ja 
igasuguse liikumise salongis.

1.

2.

3.

6.5.4.

9.8.7.



Tehnilised andmed
Dacia Logan MCV

SCe 75 TCe 90 S&S TCe 90 S&S GPL dCi 90 S&S
MOOTOR
Kütuse tüüp bensiin bensiin bensiin / lPg diisel
Maksimaalne võimsus kW (hj) / pööretel (p/min) 54 (73) / 6  300 66 (90) / 5 000 66 (90) / 5 000 (bensiin)

66 / 5 000 (lPg) 66 (90) / 4 000

Maksimaalne pöördemoment Nm / pööretel (p/min) 97 / 3 500 140 / 2 250 140 / 2 250 (bensiin)
140 / 2 250 (lPg) 220 / 1 750

Sissepritse tüüp mitmepunkti otsesissepritse mitmepunkti otsesissepritse mitmepunkti otsesissepritse ühisanum otsesissepritse
Vabalt hingav / turbolaadimine vabalt hingav turbolaadimine turbolaadimine turbolaadimine
Töömaht (cm3) 998 898 898 1 461
Silindrite arv / surveaste 3 / 12 3 / 12 3 / 12 4 / 8
emissioonistandard euro 6b euro 6c euro 6b euro 6b
Stop & Start jah jah jah

SOORITUS
Maksimumkiirus (km/h) 158 175 175 173
Maksimaalne kiirendus 0 – 100 km/h (s) 14"70 11“10 11“30 11"80

KÄIGUKAST
Käigukasti tüüp 5-käiguline manuaal 5-käiguline manuaal 5-käiguline manuaal 5-käiguline manuaal

ROOLIVÕIMENDI
Roolivõimendi võimendiga (hüdrauliline elektripumbaga)
Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m) 10,82
Rooli pöörete arv ühest lukustuse asendist teise 3,2

PIDURDUSSÜSTEEM
ees: ventileeritavad kettad Ø / paksus (mm) (TW) 258 / 22
Taga: trummel Ø (tollides) (B) / 9

VELJED JA REhVID
Standardrehvid 6J15 : 185/65 R15

KÜTUSEKULU JA hEITKOGUSED (NEDC)
Kütusepaagi maht (l) 50 50 50 (32 lPg) 50

CO2 emissioon (g/km) 120 120 / 127 109 (bensiin) 
98 (lPg) 90

linnas (l/100 km) 6,6 6,6 / 6,9 5,8 (bensiin) 
7,6 (lPg) 3,7

Maanteel (l/100 km) 4,6 4,5 / 4,8 4,3 (bensiin) 
5,4 (lPg) 3,4

Keskmine (l/100 km) 5,4 5,3 / 5,5 4,9 (bensiin) 
6,2 (lPg) 3,5

MASSID (kg)
Sõiduki tühimass (ilma lisavarustuse ja juhita) 980 1 071 1 090 1 090
Sillakoormus ees / taga 538 / 442 605 / 466 590 / 500 649 / 441
Registrimass 1 555 1 620 1 620 1 670
Kandevõime* 575 549 530 580
Suurim lubatud piduritega / piduriteta haagise mass 810 / 525 810 / 570 810 / 580 810 / 580

* Toodud andmed kehtivad minimaalse varustusega versioonile.

Dacia logan MCV mudelivaliku erinevate versioonide kütusekulu jääb kombineeritud tsüklis vahemikku 3,5 – 6,2 l/100 km ning CO2 heitkogused vahemikku 90 – 127 g/km. Kütusekulu ja heitkoguste andmed on määratud vastavalt trükise koostamise ajal kehtinud seadusandlusele, tuginedes ametlikele 
laboritingimustes läbi viidud testidele. Kütusekulu ja CO2 heitkogused konkreetsel autol ja reaalsetes teeoludes võivad esitatud mõõtmistulemustest erineda, kuna nendele muutujatele avaldavad mõju sõiduki kaal (sealhulgas paigaldatud lisavarustus, reisijate arv, ...), juhi oskused ja sõidustiil ning muud tegurid 
(nagu teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, jne). 

Driving eCO2 programmi raames pakub Renault grupp enda toodetud sõidukitel lahendust, mis aitab juhil aktiivselt mõjutada sõidu ökonoomsust ja keskkonnasäästlikkust ning anda seeläbi oma panus keskkonnakaitsesse. 

Renault grupi sõidukid on samuti toodetud taaskasutatud osadest, vastavalt keskkonnakaitsealaseid nõudeid sätestavatele regulatsioonidele. Detailsem info keskkonnakaitse nõuetele vastavuse kohta on saadaval aadressil www.dacia.ee ning Dacia volitatud partnerite juures.
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Mõõdud

LOGAN MCV  
PAGASIRUUMI MAhT (dm3) (ISO 3832)   
5-istmeline konfiguratsioon 573
2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmega 1 518

MÕÕDUD (mm)     
A Teljevahe 2 635
B Kogupikkus 4 501
C eesmine ülend 827
D Tagumine ülend 1 039
E Rööbe ees 1 497
F Rööbe taga 1 486
G Kliirens (5 reisijaga) 128
h Koormata sõiduki kõrgus katusereelinguta / katusereelinguga 1 521 / 1 552

MÕÕDUD (mm)     
h1 Pakiruumi laadimiskõrgus 590
h2 Pakiruumi ava kõrgus 784
h3 Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga 1 921
h4 Kõrgus pakiruumi katte all 481
J1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1 387
J2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1 389
K esiistmete kaugus teisest istmereast 177
L1/2 laius ilma küljepeegliteta/koos küljepeeglitega 1 733 / 1 994
L3 Pakiruumi laius rattakoobaste vahel 997
M1 Salongi kõrgus esiistmelt 14° nurga all mõõdetuna 900
M2 Salongi kõrgus teises reas, 14° nurga all mõõdetuna 886
O1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1 415
O2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1 434
Y1 Maksimaalne laadimispikkus tagumise istmerea seljatoeni 1 054



www.dacia.ee

Kasutusele on võetud kõik abinõud, et tagada selles väljaandes esitatud info täpsus ja ajakohasus trükkimise hetkel. Selle dokumendi loomisel on kasutatud tootmiseelseid 
mudeleid ja prototüüpe. Osana oma pideva tootearenduse poliitikast, jätab Dacia omale õiguse igal ajal muuta siin kirjeldatud ja sisalduvaid tehnilisi andmeid, sõidukeid 
ja varustust. Dacia volitatud partnereid teavitatakse sellistest muudatustest nii kiiresti kui võimalik. Sõltuvalt riigist, võivad mõned versioonid erineda ning mõni varustus 
ei pruugi olla saadaval (standard-, lisavarustuse või tarvikuna). Ajakohaseima info saamiseks võtke palun ühendust lähima Dacia esindusega. Trükitehnilistel põhjustel 
võivad selles dokumendis toodud värvid veidi erineda tegelikest värvidest ja polstritest. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva väljaande paljundamine ükskõik millises vormis 
või mis tahes viisil ilma Dacia eelneva kirjaliku loata on keelatud. 
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