
Dacia Logan van

Think big, pay little
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LAADVERMOGEN
NUTTIG LAADVERMOGEN VAN 800 KG EN 2,5 m3 laadruimte voor uw beroep.
Logan van is het voertuig bij uitstek voor professionals op zoek naar functionaliteit. Hij toont zich 
betrouwbaar en sterk en kan rekenen op uitstekende laadcapaciteiten die hem in staat stellen om zonder 
verpinken meubelen, verfpotten of zware zakken met meststoffen te vervoeren. Het in- en uitladen wordt 
een stuk gemakkelijker dankzij het verhoogde plafond en ook de zijdelingse deuren en dubbele 
achterdeur die een gemakkelijke toegang verzekeren, zelfs op krappe plaatsen. Logan van staat in alle 
omstandigheden tot uw dienst.

1. Laadruimte van 2,5 m3.
Logan van biedt een erg grote en gemakkelijk toegankelijke laadruimte dankzij twee zijdelingse 
deuren en een dubbele asymmetrische achterdeur die men in drie standen kan openen: 40°, 
90° en 180°.

2. Rubberen tapijt *.
Met het praktisch en resistent rubberen tapijt is de laadzone optimaal beschermd en kunt u 
gerust verfpotten of houten latten inladen.

3. Zes bevestigingspunten.
Om de stabiliteit van uw materiaal te verzekeren, kunt u een riem bevestigen aan de 
verankeringspunten om alles op zijn plaats te houden.

* In optie.
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1-2. Achterdeuren zonder ruiten en een volledig tussenschot zonder ruit. 
Dankzij de achterdeuren zonder ruiten kunt u hoge voorwerpen in alle veiligheid 
vervoeren en beschermen tegen indiscrete blikken. Het volledig vast tussenschot 
verzekert een veilige scheiding tussen de laadruimte en de bestuurderspost en 
beschermt het interieur tijdens het transport van stofrijke producten.

LAADVOLUME 
EEN LAADLENGTE van 1,94 meter om alles te kunnen vervoeren.
Om aan al uw behoeften te voldoen, beschikt Logan van over uitzonderlijke laadcapaciteiten. 
Hij biedt niet alleen een aanzienlijk laadvolume en nuttig laadvermogen maar voegt er nog 
een derde dimensie aan toe: lengte. Keukentrappen, papier-of stofrollen… Logan van weet raad. 
Deze erg ruime wagen werd voorzien van intelligente oplossingen om u het dagelijkse leven 
makkelijker te maken. Dankzij de twee zijdeuren zonder ruiten, het tussenschot zonder ruit 
en de vlakke laadvloer kunt u de laadruimte in alle veiligheid organiseren. Logan van heeft zin 
voor efficiëntie.
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3-4. Achterdeuren met ruiten en het buisvormig tussenschot.
Optimaliseer uw zicht tijdens het rijden door voor achterdeuren met ruiten te 
opteren. En wie op elk moment zijn lading in het oog wil houden, kan voor het 
buisvormig tussenschot kiezen.
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PRAKTISCHE BESTUURDERSPOST 
PRAKTISCHE, FUNCTIONELE EN GOED UITGERUSTE BESTUURDERSPOST 
om met plezier te werken. De bestuurderspost van Logan van beschikt over opbergvakken in de voordeuren 
en een groot handschoenenvak en kan dan ook in één woord worden samengevat: praktisch. Onmisbaar 
gereedschap dat u elke dag nodig hebt, kunt u uiteraard in het interieur kwijt. Functionaliteit en comfort 
zijn niet altijd tegenstrijdig. Het bewijs: Logan van biedt u een ergonomische middenconsole met een 
radio mono-cd met MP3-lezer* en een airconditioning*. Hoe zin voor functionaliteit hand in hand gaat met 
comfort!

* Optie

1. Radio mono Cd MP3*
Dankzij de radio met cd-speler kunt u aan het stuur van uw bestelwagen 
genieten van een warme en serene omgeving. 

2. Handschoenkastje. 
Alle nuttige voorwerpen die u dichtbij de hand en uit het zicht wilt 
houden tijdens het rijden, kunt u in het handschoenkastje vlak bij de 
bestuurderspost kwijt.

3. Hoofdsteunen. 
Logan van beschikt over hoofdsteunen die comfort en veiligheid 
verzekeren.

 

4. Van binnenuit manueel verstelbare buitenspiegels. 
Een kleine lastminutewijziging aan uw buitenspiegels? Geen probleem. 
Dankzij de manuele bediening in het interieur kunt u uw buitenspiegels 
nauwkeurig en gemakkelijk bijregelen voor meer comfort. 

* Optie.
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1. ABS.
Met Logan van reist u in alle veiligheid en sereniteit want hij beschikt over een 
ABS-systeem. Wanneer u plots moet remmen, blokkeren de wielen niet meer en behoudt 
de bestuurder de volledige controle over zijn wagen. 

2. Bestuurdersairbag
In uw Logan van bent u zeker van een uitstekende bescherming dankzij de 
bestuurdersairbag. 

3. Versnellingsbak
In combinatie met de performante motoren zorgt de manuele vijfversnellingsbak voor 
optimale acceleraties en een laag verbruik, ongeacht de belasting. .

4. Mistkoplampen*
Dankzij de mistkoplampen kunt u met uw Logan van steeds in alle veiligheid de weg op. 

5. dCi-motoren
Zuinig, dynamisch, stil… De dCi-motoren geven blijk van een uitzonderlijk rijplezier, een erg 
laag verbruik en beperkte CO2-emissies. 

* Optie. 

MOTOREN EN VEILIGHEID 
EEN BETROUWBARE EN ZUINIGE MOTOR. U kunt steeds rekenen 
op uw Logan van. 
Dag na dag geniet u in alle veiligheid van zijn wegkwaliteiten. Onder de motorkap onderscheiden 
de dCi-motoren zich door hun uitstekende verhouding prestaties/verbruik. De veiligheid wordt 
verzekerd door een extreem efficiënte ophanging, een ABS-systeem, een bestuurdersairbag en een 
passagiersairbag*. Zuinigheid, veiligheid: Logan van kent zijn prioriteiten. 

* Optie.
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VERSIE AMBIANCE

Mistkoplampen in optie.

Motoren 
1.6 90 pk - dCi 70 - dCi 85

BASISUItrUStInG 
Buitendesign
• Sierwieldoppen 15”
• Achterdeuren zonder ruiten
• Grijze zijdelingse beschermingsstrips
• Van binnenuit regelbare buitenspiegels
• Getinte ruiten

Comfort
• Geluidsalarm bij niet-gedoofde lichten
• Startblokkeersysteem
• Opbergvakken in de deuren vooraan
• Gesloten handschoenenkastje
• Tankdop met sleutel
• Nuttig laadvermogen 800kg

•  Buisvormig tussenschot achter de 
bestuurderszetel

• Toerenteller
• Centrale deurvergrendeling
• Stuurbekrachtiging
• Verlichting in de laadruimte
• Rokersaccessoire
• Manuele ruiten vooraan
• Zonneklep passagier met make-upspiegel
• Radio vooruitrusting
• Luchtrecyclage
• Stoffen zetelbekleding ‘Oska’

Veiligheid
• 2 in de hoogte regelbare hoofdsteunen
• ABS + remhulpsysteem
• Bestuurdersairbag
•  3-punts veiligheidsgordels vooraan in de  

hoogte regelbaar

 Opties
• Metaalkleur
• Mistkoplampen
• Passagiersairbag
•  Airco pack : Airconditioning met  

radio mono-cd MP3 2 x 15W
•  Elektrisch pack : Afstandsbediening met 

radiofrequentie en elektrische ruiten vooraan
• Rubberen tapijt voor de laadruimte
• Achterdeuren 1/3 - 2/3 met ruiten
• Volledig vast tussenschot zonder ruit

08-09_Badge_DACIA.indd   8 10/12/08   7:51:22
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KLEUREN

PASSIEROOD 21D (OV)

IJSWIT 369 (OV)

MARINEBLAUW 61H (OV) PLATINIUMGRIJS D69 (TE) KOMEETGRIJS KNA (TE)

VUURROOD B76 (TE) MINERAALBLAUW RNF (TE)

BASALTGRIJS KNM (TE)

Niet-metaalkleuren (OV) Metaalkleuren (TE)

AFMETINGEN

Op deze afb eelding is het volledig tussenschot zichtbaar :
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MOTOR 1.6 90PK dCi 70PK dCi 85PK
Type versnellingsbak Manueel Manueel Manueel
Milieunorm Euro4 Euro4 Euro4

MOTOR

Cilinderinhoud (cm�) 1598 1461 1461
Boring & slag (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Aantal cilinders 4 4 4
Aantal kleppen 8 8 8
Vermogen kW CCE (ch DIN) 64 (90) 50 (70) 63 (85)
Max. koppel Nm CEE (m.kg DIN) tr / min 128 160 200
Tr / min 3000 1 700 1 900
Type inspuitsysteem Multipoint Direct Common Rail + 

Multi-injectie
Direct  Common Rail + 

Multi-injectie
Brandstof Benzine Diesel Diesel
Katalysator S S S

VERSNELLINGSBAK

Type JR5 JR5 JR5
Aantal versnellingen 5 5 5
Snelheid (km/h) aan 1 000 tr/min in 1e 6,19 7,89 7,89
In 2e 11,26 14,35 14,35
In 3e 17,45 22,24 22,24
In 4e 23,74 30,25 30,25
In 5e 31,24 39,82 39,82

STUURINRICHTING

Draaicirkel tussen muren (m) 11,25 11,25 11,25
Aantal stuuromwentelingen 3,2 3,2 3,2

OPHANGING

Voortrein Pseudo Mc-Pherson met driehoekige draagarm
Achtertrein Achteras in H-vorm met vervormbaar profiel en met geprogrammeerde zuivering / Schroefveren

BANDEN

Standaard velgen 6,0 J 15 6,0 J 15 6,0 J 15
Standaardbanden vooraan / achteraan 185/65 R 15 185/65 R 15 185/65 R 15

REMMEN

Type A.B.S. Bosch 8.1
Vooraan : schijven diam. (mm) 259 259 259
Achteraan : trommels diam. (inch) 9’’ 9’’ 9’’

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 167 150 163
0 tot 100 km/u (s) 13,4 17,7 14,3
1000 m vanuit stilstand (s) 35 38,8 36,0

THEORETISCH VEBRUIK (L/100 KM)
CO2 (g/km) 192 140 137
Stadscyclus 11,0 6,2 5,9
Wegcyclus 6,5 4,8 4,8
Volledige cyclus 8,1 5,3 5,2

INHOUD

Brandstoftank (l) 50

GEWICHTEN (KG) - ZONDER OPTIES

Rijklaar rijgewicht 1219 1265 1275
Rijklaar rijgewicht vooraan 738 775 785
Rijklaar rijgewicht achteraan 481 490 490
Hoogst toegelaten gewicht 1944 1990 2000
Hoogst toegelaten gewicht van de sleep 2600 2600 2600
Nuttig laadvermogen 800 800 800
Aanhanger met remmen 656 610 600
Aanhanger zonder remmen 605 610 600

Logan van                 beantwoordt aan de volgende 3 criteria : CO2-uitstoot lager dan 140g/km; wagen geproduceerd in een fabriek met het ISO 14001 label 
die de impact op het milieu beperkt; bevat meer dan 5% plastiek dat gerecycleerd is.
Met                , engageert het merk zich voor de hele levenscyclus van de wagen. 

TECHNISCHE KENMERKEN
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Ambiance
Benzine - 1.6 90 pk / 64kW •
Diesel - dCi 70 pk / 50kW •
Diesel - dCi 85 pk / 63 kW •
PRESENTATIE BUITENKANT

Donkergrijze bumpers voor-en achteraan •
Donkergrijze zijdelingse beschermingsstrips •
Metaalkleur o

Getinte ruiten •
Sierwieldoppen 15” •
Achterdeuren 1/3-2/3 zonder ruiten •
Achterdeuren 1/3-2/3 met ruiten (niet combineerbaar met het volledig vast tussenschot) o

VEILIGHEID

2 in de hoogte regelbare hoofdsteunen •
ABS + remhulpsysteem •
Bestuurdersairbag •
Passagiersairbag (afkoppelbaar) o 

3-punts veiligheidsgordels vooraan in de hoogte regelbaar •
Startblokkeersysteem •
ZICHTBAARHEID

Van binnenuit regelbare buitenspiegels •
Mistkoplampen o

RIJGEDRAG

Stuurbekrachtiging •
Toerenteller •
Geluidsalarm bij niet-gedoofde lichten •
VERWARMING 
Verwarming en ventilatie (4 snelheden) met luchtrecyclage •
4 luchtverdelers op het dashboard •
Airconditioning o

Pack Airco : airconditioning met radio mono CD MP3 o

COMFORT 
Zonneklep voor bestuurder •
Zonneklep met make-upspiegel voor passagier •
Centrale deurvergrendeling •
Elektrisch Pack : afstandsbediening met radiofrequentie en elektrische ruiten vooraan o

Leesspot vooraan •
Handgreep voor passagier vooraan •
Verlichting in de laadruimte •
Rokerskit : verplaatsbare asbak en sigarenaansteker •
ZETELS

Stoffen zetelbekleding Osaka •
OPBERGMOGELIJKHEDEN - LAADVERMOGEN

Opbergvakken in de deuren vooraan •
Gesloten handschoenenkastje •
2 bekerhouders op centrale console vooraan •
Rubberen tapijt voor laadruimte o

Buisvormig tussenschot achter de bestuurderszetel •
Volledig vast tussenschot (niet combineerbaar met achterdeuren 1/3 - 2/3 met ruiten) o

Nuttig laadvermogen 800kg •
RADIO EN MULTIMEDIA

Radio vooruitrusting •
Radio CD met MP3-lezer, 2x15W o

• standaard / o optie / - Niet beschikbaar

UITRUSTINGEN EN OPTIES
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ACCESSOIRES

1. De dakgalerij werd speciaal ontworpen voor 
Logan van en wordt vastgemaakt op de specifieke 
bevestigingspunten van de wagen. Ze kan maximaal 
100 kg gewicht dragen. Windgeluiden worden tot 
een minimum beperkt dankzij een windgeleider. De 
zwanenhalstrekhaak voor Logan van heeft een 
sleepvermogen van 1 300 kg.

2. Met zijn verhoogde randen beschermt het rubberen 
tapijt het interieur efficiënt tegen sneeuw en modder.

3. De spatlappen voor en achter beschermen het 
koetswerk tegen steenslag en krassen.

4. De autoradio met mp3-speler Sony CDX beschikt 
over een jackaansluiting voor mp3-spelers in het 
dashboard.

5. De handenvrije gsm-kit laat u op een veilige manier 
telefoneren terwijl u de handen op het stuur houdt*. 
Het volstaat om de telefoon in de houder op de console 
te plaatsen. 
* Om in alle veiligheid te telefoneren verdient het aanbeveling 
om te stoppen.

6. De zijdelingse kunststofpanelen zorgen voor een 
optimale bescherming van de laadruimte.

7. Om het parkeren te vergemakkelijken, geeft de 
achteruitrijradar aan de achterzijde van Logan van 
een geluidssignaal om de afstand tussen uw voertuig 
en eventuele hindernissen aan te geven.

8. Het antidiefstalalarm beschermt uw voertuig en 
alle voorwerpen in het interieur en de laadruimte tegen 
inbraak. Voor voertuigen met een centrale vergrendeling 
met afstandsbediening raden we aan om een tweede 
sleutel met afstandsbediening te bestellen.

9. De houten binnenbekleding voor vloer en 
zijwanden zijn gemakkelijk te installeren en beschermen 
de laadruimte. 
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Uw verwachtingen delen, 
geeft ons slimme ideeën.
Tussen Dacia en u heerst een intelligente verstandhouding. U houdt van alles wat slim is, en u wilt de juiste prijs betalen. 

Wij hebben dezelfde waarden. 

Ons gamma van wagens onderscheidt zich door een royaal karakter. Royaal met ruimte om de passagiers, hun bagage, 

hun lading te vervoeren. Royaal in de verhouding prijs/prestaties, die erg scherp wordt berekend om u alle nuttige uitrustingen 

te bezorgen, zonder overbodige luxe maar ook zonder toegevingen. Op het vlak van comfort en veiligheid willen wij u namelijk 

voordeel laten halen uit de knowhow van Renault.

Als merk van de Renault groep doen wij voor het ontwerp van onze voertuigen een beroep op technologische oplossingen 

die hun doeltreff endheid en betrouwbaarheid hebben bewezen. Dat stelt ons in staat een garantie van 3 jaar of 100 000km 

(bij de eerst behaalde termijn) en bijzonder voordelige gebruikskosten aan te bieden. Met Dacia kiest u voor vertrouwen.

Met het Dacia eco2 label engageert Dacia zich voor de bescherming van het milieu via een gamma economische en 

ecologische voertuigen. Om ecologie en economie te verenigen, moeten wij meetbare resultaten bereiken voor alle stadia 

in de levenscyclus van onze voertuigen. De voertuigen van het Dacia gamma worden geproduceerd in fabrieken met het 

ISO 14 001 label, en worden aangedreven door dCi dieselmotoren met 70 en 85 pk die minder dan 140 g CO2 /km uitstoten. 

Dacia toont zo aan dat toegankelijke prijzen en aandacht voor het milieu gecombineerd kunnen worden.
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Alles werd in het werk gesteld opdat deze publicatie exact en up-to-date zou zijn op de dag van het drukken. Dit document werd opgesteld aan de hand van voorreeksen 
of prototypes. De foto's en teksten gelden voor het hele gamma. Raadpleeg de tabellen achteraan deze brochure om een gedetailleerd overzicht van de uitrustingen 
en de opties te verkrijgen. In het kader van zijn beleid van voortdurende verbetering van de producten, behoudt DACIA zich het recht voor op elk moment wijzigingen 
aan te brengen aan de kenmerken en aan de beschreven en afgebeelde voertuigen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk gemeld aan de officiële DACIA-verdelers. 
Afhankelijk van het land waar zij verhandeld worden, kunnen de versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet beschikbaar zijn (standaard, als optie of als 
accessoire). Raadpleeg uw plaatselijke DACIA-verdeler om de meest recente informatie te krijgen. Vanwege de technische beperkingen bij het drukken, kunnen de in dit 
document afgebeelde kleuren lichtjes verschillen van de werkelijke kleur van de lak of de binnenbekleding. Alle rechten voorbehouden. De reproductie, in welke vorm of 
met welk middel ook, van het geheel of een gedeelte van deze publicatie is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DACIA. (www.dacia.be)

(www.dacia.lu)
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