
Dacia Lodgy



Миниванът Dacia Lodgy изцяло отговаря на очакванията на модерното 

семейство. Във версия с 5 или 7 лесно достъпни истински места, той предлага 

щедро пространство на пътниците. За вашия комфорт допринася просторно 

купе с три реда седалки, грижливо оформен интериор, модерни и практични 

технологии и багажник, чийто обем е сред най-големите в своя клас. Верен на 

характера на марката Dacia, Lodgy притежава всички необходими качества 

по отношение на здравината и надеждността. Благодарение на своите 

дизелови двигатели Dacia eco2 и на бензиновите турбо двигатели  с директен 

инжекцион TCe 115 , той умее да бъде икономичен. Консумацията на гориво 

и емисиите на C02 са под контрол. Комфорт, удобство за всички пътници, 

практични технологии, икономични двигатели и 3 години или 100 000 km  

гаранция*,  

Всичко в Lodgy е голямо… с изключение на цената!
 

* При настъпване на едно от двете събития.

Вие се грижите за 
семейството си. 
Той също.





Миниванът Dacia Lodgy предлага повече за вашето семейство, включително и по 

отношение на технологиите. Lodgy разполага с изцяло нова мултимедийна система MEDIA 

NAV*, вградена в централната конзола, с голям 7 инчов (18 см) тъч скрийн. Ергономичните 

му функции включват навигация с 2D и 3D (Birdview) визуализация, както и радио и 

Bluetooth® технология за слушане на музика от външен плейър с аудио стрийминг или 

телефониране със свободни ръце. Възможностите му се допълват от USB и AUX портове 

на предния панел и управлението от волана**. 

Освен това, Dacia Lodgy предлага и второ мултимедийно решение  - Dacia-Plug&Radio*, 

включващо голям екран и управление от волана, CD/mp3, USB и AUX портове, както и 

Bluetooth® функция. 

Възползвайте се от оптимизираната акустична среда при кратки маршрути в града или по 

време на семейните ви пътувания. 

И още новости : заден паркинг сензор* и ограничител на скоростта*. Задният паркинг 

сензор улеснява маневрите за още повече комфорт и лесно управление. Ограничителят 

на скоростта позволява да пътувате безопасно и спокойно.

* Като опция.

** Допълнителна информация за MEDIA NAV можете да откриета на www.dacia.bg.

MEDIA NAV със 7 инчов тъч скрийн.

Dacia Plug&Radio.

USB свързване.

100 % полезни
технологии.





Той е просторен,  
готов да посрещне всички.

С отварянето на вратата разбирате колко практичен е миниванът Dacia Lodgy. Просторен, 

създаден, за да побере цялото ви семейство, с практични отделения за багаж, които улесняват 

живота на борда… Lodgy е помислил за всичко.

Неговите 7 истински места * и рекордното пространство на 3ти ред го правят най-добрия в 

своя клас. 

Комфортът на борда на Lodgy се допълва от ефективната система за отопление и 

климатизация, която осигурява оптимална температура. В минивана Lodgy всеки се чувства 

добре, абсолютно комфортно, като у дома си. 

* Според версията.







Разчитайте на 
модулността му.
Миниванът Dacia Lodgy се адаптира към всичките ви нужди. Поискайте да увеличите товарния му 

обем  - той ще се подчини на всичките ви желания. 

Седалката на втория ред се сгъва 1/3-2/3 *. Тя може да се сгъне до хоризонтално положение, както 

тази на третия ред. Така преминавате от 7 към 2 места, запазвайки третия ред или отстранявайки го 

от автомобила. 

Товарният обем на Dacia Lodgy е несравним. Той предлага 207 литра при конфигурация със 7 места 

и може да достигне до 2 617 литра в конфигурация с 2 места. В допълнение прагът на багажника 

позволява товаренето на обемен багаж. Вече няма нужда да избирате между удобство на товарене и 

капацитет. С Lodgy имате и двете !

По отношение на практичността, Dacia Lodgy не спира до там. Тя предлага 30 литра отделения за 

багаж*, разпределени по възможно най-добрия начин в купето и най-вече отделението в горната 

част на арматурното табло, което е особено достъпно и просторно.

* Според версиите.

Седалка на втория ред, сгъваема 1/3 - 2/3*.

Отделение в горната част на 
арматурното табло

Ролетно покривало за багажник. 



За семейството безопасността е абсолютен приоритет. Така е за Lodgy. 

4 въздушни възглавници, сред които 2 предни странични, ABS със система 

за помощ при аварийно спиране, ESP (електронна система за управление 

на траекторията), както и ограничител на скоростта, задна паркинг 

спирачка, 3 места със система ISOFIX на втори ред. Не сме пропуснали нищо, 

което да осигури безопасността ви. 

В допълнение, дизеловите двигатели на Dacia Lodgy са изключително 

икономични (по-малко от 5 л / 100 км*  за двата дизелови двигателя), а новите 

ефективни бензинови двигатели TCe 115 (6 л/100 км)* са с намалени емисии 

на CO2. 

Lodgy побира цялото ноу-хау на Dacia. 

* Консумация и емисии според приложимия регламент. Смесен цикъл.

Безопасен и наистина икономичен,  
цялото семейство го обича.
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ТРаНСПОРТИРаНЕ 

1. ТЕглИч
 Високата механична устойчивост и надеждност 

са гарантирани от съответствието с най-
строгите изисквания на европейските норми за 

безопасност.

2. НаПРЕчНИ РЕлСИ За ПОКРИВа,  
МОНТИРаНИ ВъРху НаДлъжНИТЕ 

Идеално адаптирани към дизайна на автомобила, 
стоманените релси се монтират лесно и могат 

да са снабдени с различни аксесоари: стойка за 
ски, стойка за велосипед, покривен багажник.

3. БагажНИК За ПОКРИВ С МОНТаж  
ВъРху НаПРЕчНИ РЕлСИ

Позволява да се увеличи капацитета на товарене 
на Dacia Lodgy , безопасно и елегантно. 

4. СТОйКа За ВЕлОСИПЕД  ВъРху ТЕглИча
За вашето свободно време, заложете на стойка 

за велосипед, монтирана върху теглича, която 
благодарение на функционалността си дава 

свободен достъп до багажника. 

ЕКСТЕРИОР

5. ПРЕДНИ И ЗаДНИ КалОБРаНИ
Идеално интегрирани, за да запазят линията 

на автомобила, те позволяват да се предпази 
каросерията от пръски кал и дребни камъчета.

6. ВъЗДушЕН ДЕфлЕКТОР
Въздушните дефлектори на предните стъкла 

позволяват рециклиране на въздуха при дъждовно 
време и при пушач в купето.

ЗащИТа

7. ЗаДЕН ПаРКИНг СЕНЗОР
При маневри, благодарение на 4 сензора, 

системата разпознава препятствията и 
ви предупреждава със серия от сигнали.

8. алаРМа
Изцяло съвместима с електронната система на 

Lodgy, алармата защитава от опити за проникване 
и разпознава всяко движение в купето.

9. ВЕРИгИ*
Осигуряват максимално 

сцепление.  Можете да инсталирате 
веригите и да шофирате на сняг без 

притеснение.

Аксесоари

8
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За да откриете пълната гама аксесоари, 

посетете най-близкия до вас дилър.

ИНТЕРИОР

10. ПОДлОжКа За БагажНИК
Здрава и устойчива, тя защитава багажника 
и позволява транспортирането на различни 
замърсяващи предмети. Непромокаема, тя лесно 
се отстранява за почистване под течаща вода. 
Следва перфектно формата на багажника на 
вашата Dacia Lodgy. 

11. МРЕжа За ЗаДъРжаНЕ На Багаж КъМ 
ПОДа На БагажНИКа 
Позволява подреждане и закрепване на вещите в 
багажника, без да се разместват. Фиксира се към 
съществуващи куки.

12. ВЕРТИКалНа МРЕжа За ЗаДъРжаНЕ На 
Багаж
Позволява допълнително подреждане на вещите  
и осигурява закрепването на дребни предмети, 
благодарение на трите отделения.

13. ТЕКСТИлНИ / КаучуКОВИ СТЕлКИ
Съвместими с пода на автомобила, текстилните 
стелки се вписват хармонично в интериора 
на купето и се отличават с качество и 
безопасност. С високите си бордове, гумените 
стелки оптимално защитават пода на купето 
от сняг и кал.

14. ДВулИцЕВа СТЕлКа За БагажНИК
С текстилна лицева страна за незамърсяващите 
предмети и с гумена страна за 
замърсяващите предмети, стелката предлага 
мултифункционална защита на багажника.

15. хлаДИлНа чаНТа
По време на дълъг път позволява храните и 
напитките да се запазят свежи.

16. РаЗДЕлИТЕлНа РЕшЕТКа 
Решетката от неръждаема стомана, позволява 
ефективно разделяне на купето от товарния 
отсек.

МулТИМЕДИя

17. NEXT BASE * 
Висок клас полуинтегрирана видеосистема, 
съдържаща два широки 9 инчови екрана и два DVD 
четеца, позволяващи да се гледат два отделни 
или един и същи филм.

* Пример за монтаж в модел на Renault.
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Нов високоефективен бензинов двигател: TCe 115 *

Lodgy е първият автомобил от гамата 
Dacia, снабден с изцяло нов двигател 
TCe 115 (бензинов турбо с директно 
впръскване), резултат от опита на 
Renault. Този двигател е иновативен, 
икономичен, гъвкав, динамичен и 
високоефективен.
 

Технически характеристики
Бензинов Бензинов Дизелов Дизелов
1.6 MPI 85 TCe 115 dCi 90 dCi 110

Двигатели
Гориво Бензин Бензин Дизел Дизел
Тип скоростна кутия (BVM - механична) BVM5 BVM5 BVM5 BVM6
Екологична норма Euro5 Euro5 Euro5 Euro5
Работен обем на двигателя (см3) 1598 1198 1461 1461
Вътрешен диаметър на цилиндъра х ход на буталото (мм) 79,5 x 80,5 72,2 x 73,2 76 x 80,5 76 x 80,5
Брой цилиндри / клапани 4 / 8 4 / 16 4 / 8 4 / 8
Степен на сгъстяване 9,5 - 15,5 15,5
Максимална мощност kW EEC (к.с.) 60,5 (82) 85 (115) 66 (90) 79 (107)
Режим на максимална мощност (об/мин) 5 000 4 500 3 750 4 000
Максимален въртящ момент Nm EEC (м/кг) 134 190 200 240
Режим на максимален въртящ момент (об/мин) 2 800 2 000 1 750 1 750
Тип впръскване Мултипойнт Директно Директно с Common Rail + мулти-инжекцион
Захранване Въздушно Турбокомпресор Турбокомпресор Турбокомпресор  

с променлива геометрия
Катализатор / Филтър за частици Серийно / - Серийно / - Серийно / Серийно Серийно / Серийно

Скоростна кутия
Тип скоростна кутия JH3 JR5 JR5 TL4
Брой предавки 5 5 5 6
Скорост при 1000 об/мин на 1-ва / на 2-ра / на 3-та 7,00 / 12,74 / 19,74 8,17 / 15,56 / 24,68 8,56 / 16,30 / 25,86 8,17 / 15,63 / 24,83
на 4-та / на 5-та / на 6-та 26,98 / 32,81 / - 33,70 / 46,15 / - 35,32 / 48,36 / - 36,33 / 46,67 / 54,36

управление
Управление Сервоуправление (хидравлично)
Диаметър на завой между два тротоара  / между две стени (м) 11,1 / 11,6
Брой обороти на волана 3,3

Окачване
Тип предно / задно окачване Тип Псевдо Макферсон с тръгълен носач / Мост в H форма с торсионни щанги и програмирана диаграма - винтови пружини 

Колела и гуми
Джанти (15”) 6J15 
Предни и задни гуми (15") 185/65R15 88T 

Спирачки
A.B.S. / AFU Серийно / Серийно
Електронен разпределител на спирачното усилие Серийно
ESP Опция
Предни : вентилирани дискове (DV) (мм) /дебелина (мм) DV 258 / 22 

DV 280 / 24 при ESP DV 280 / 24 DV 258 / 22 
DV 280 / 24 при ESP DV 280 / 24

Задни : барабани (T) (инчове) T / 9

Възможности
Аеродинамика SCx 0,864
Максимална скорост (км/ч) 160 179* 169 175
Ускорение 0 -100 км/ч (сек) 14"5 11,2* 12"4 11'6
400 м D.A. (сек) от място 19"3 17,7* 18"7 18"0
1 000 м D.A. (сек) от място 36"1 32,8* 34"6 33"4

Разход на гориво и вредни емисии * (в л / 100 км и г /км *) 5 места / 7 места 
CO2 (смесен) 165 135* / 140* 109 116
Градски 9,4 7,5* / 7,7* 4,9 5,3*
Извънградски 5,7 4,9* / 5,1* 3,8 4,0*
Смесен 7,1 5,9* / 6,1* 4,2 4,4*
Резервоар (л) 50

Тегло (кг) 5 места / 7 места
Тегло при празен автомобил (без опция)** 1090 / 1191 1192 / 1205 1205 / 1238 1205 / 1262
Тегло при празен автомобил върху предната ос** 651 / 687 707 / 697 727 / 728 736 / 752
Тегло при празен автомобил върху задната ос** 439 / 504 485 / 508 478 / 510 469 / 510
Максимално допустимо тегло с прикачен товар 1800 / 1857 1818 / 1885 1870 / 1903 1870 / 1926
Максимално тегло при движение (M.T.R.) 3000 / 3057 3018 / 3085 3070 / 3103 3070 / 3126
Полезен товар ** 710 / 666 626 / 680 665 / 665 665 / 664
Максимално допустимо тегло на ремарке със спирачки (в границите на M.T.R.) 1400 1400 1400 1400
Максимално допустимо тегло на ремарке без спирачки 580 / 630 630 / 640 640 / 655 640 / 665

Консумация и емисии според действащите регулации - *Предварителни данни, в процес на хомологация - ** посоченото тегло е за минималното ниво на оборудване

Lodgy отговаря на трите критерия на Dacia  : 
-  за автомобили, произведени в завод, сертифициран по 

ISO 14001*, с минимално отражение върху околната среда
-  автомобили с емисии на C02, по-ниски от 120 г/км 

или работещи с биогорива
-  автомобили, включващи повече от 7 % рециклирани 

пластмаси (11 % за Lodgy)

С Dacia , марката поема ангажимент за целия 
експлоатационен живот на автомобила.

*Сертифицирането е планирано за юли 2012

Въртящ 
момент

Мощност



лЕДНИКОВО Бял (389) МОРСКО СИН (D42)

БИСЕРНО чЕРЕН (676)БЕжОВ (HNK) СВЕТлО СИВ (KNH)ТъМНО СИВ (KNA)МИНЕРАлНО СИН (RNF)

цветове неметалик

цветове металик

TISA 15’’BOL 14’’ LyRIC 15’’ GROOMy 15’’ EMPREINTE 15’’

Джанти

LODGY AMBIANCE LAUREATE
Тасове 14’’ Cabochon Bol (серийно) - -
Тасове 15’’ Tisa (опция) Lyric (серийно) Groomy (серийно)
Алуминиеви джанти - Empreinte 15’’ (опция)

Размери и цветове

5 места 7 места
обем (дм3) (Стандарт ISO 3832)

Конфигурация с 5 места (от горната част на седалката) 827 -
Конфигурация с 7 места (от горната част на седалката) - 207
Конфигурация с 2 места, сгъната седалка на 3-тия ред (до тавана) - 1861
Конфигурация с 2 места с отстранена седалка на 3-тия ред (до тавана) 2617 2617

СтраНичеН изглеД (мм)
A Разстояние между осите 2810 2810
B Обща дължина 4498 4498
C Преден надвес 822 822
D Заден надвес 866 866
E Предна следа 1492 1492
F Задна следа 1478 1478
G Обща ширина без/със странични огледала 1751   2004
H Височина при празен автомобил / с релси на покрива 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 Височина при празен автомобил с отворен багажник 2015 2010
J Праг на товарене 610 605
K Пътен просвет при празен автомобил 120 120
L Разстояние за коленете на 2-рия ред 177 177

5 места 7 места
L1 Разстояние за коленете на 3-тия ред - 144
M Ширина при лактите отпред 1408 1408

M1 Ширина при лактите на 2-рия ред 1466 1466
M2 Ширина при лактите на 3-тия ред - 1357
N Разстояние между дръжките на тавана отпред 1401 1401

N1 Разстояние между дръжките на тавана на 2-рия ред 1424 1424
N2 Разстояние между дръжките на тавана на 3-тия ред - 1300
P Разстояние от седалката до тавана на първия ред (при наклон 14°) 1003 1003

P1 Разстояние от седалката до тавана на втория ред (при наклон 14°) 952 952
P2 Разстояние от седалката до тавана на третия ред (при наклон 14°) - 867
y Минимална височина на багажника 859 859

Максимална височина на багажника 1067 1067
y1 Широчина на капака на багажника 1035 1035
y2 Широчина на багажника между калниците 1174 1130
Z Височина на входа на багажника 894 894

Z1 Дължина на товарене зад седалката на 2-рия ред 1180 1180
Z2 Дължина на товарене зад седалката на 3-тия ред - 378
Z3 Височина на багажника под покривалото 583 583



www.dacia.bg

Съдържанието на настоящата публикация е точно и актуализирано към датата на отпечатване. Този документ е реализиран въз основата на предварителни серии и прототипи, като автомобилите са само за презентация. В рамките на

своята политика за постоянно усъвършенстване на продуктите си, Dacia си запазва правото да внася във всеки един момент изменения в описаните и представени автомобили и аксесоари. Тези изменения се съобщават от дилърите на

Dacia в най-кратък срок. Консултирайте се с Вашия местен дилър, за да получите най-актуална информация. Поради техническите ограничения на полиграфията, възпроизвежданите в настоящия документ цветове, могат да се различа-

ват от реалните цветове на боята на автомобила или на материалите на вътрешното обзавеждане. Всички права са запазени. Възпроизвеждането, под каквато и да е форма или с каквито и да е средства на част или на цялата публика-

ция, е забранена без предварителното писмено разрешение на Рено Нисан България ЕАД

гараНция 
или 100 000 км

 Dacia
Автомобил на тази цена!
Шегувате ли се ?
НЕ, НИ НАЙ-МАлКО. Dacia бяхме първите, които решиха, че достъпният автомобил

може да бъде атрактивен, безопасен и качествен. И нещо ни подсказва, че сме имали

право… Надеждността и здравината на нашите модели днес вече са признати.

Новите модели в гамата на Dacia ви изненадват с модерен и атрактивен дизайн. Освен

това нашите автомобили са просторни и могат спокойно да поберат

пътниците и техния багаж.

Този успех се основава на една проста констатация: човек може да обича 

автомобила си и той да му бъде полезен, без да е 

нужно да му посвети целия си бюджет.

КАТО чАСТ ОТ ГРУПАТА RENAULT, Dacia разчита на технически решения, които са

доказали своята ефективност и надеждност, за да предложи 3 години гаранция или

100 000 км, съчетани с ниски експлоатационни разходи. Като доказателство за нашия

ангажимент към околната среда, разработихме гамата Dacia eco2. Автомобилите Dacia

се произвеждат в заводи, сертифицирани по ISO 14 001, 85% от 

компонентите могат да бъдат рециклирани и предлагат дизелови двигатели 

с емисии на CO2, по-ниски от   120 г/км *. А това е друго наше убеждение: 

опазването на околната среда не трябва да е въпрос на цена!

* версиите 4 x 4 които Dacia предлага при двигател dCi са с емисии CO2 по-ниски от 150 г/км което е сред най добрите постижения в сегмента

Велико Търново


