
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 двигатели , той умее да бъде икономичен. Комфорт, 

удобство за всички пътници, практични технологии, икономични двигатели 

и 5 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.



Товарен обем до 2617 литра (При конфигурация с 2 места)Джобове на гърба на предните седалки Поставка за бутилка или чаша

*В зависимост от версията

Истински 7 места*

Lodgy



Круиз – контрол и ограничител на скоростта

*Предлага се като допълнително оборудване

Аудио-навигационна система Media Nav със 7" сензорен екран*

Lodgy



Капаци на страничните огледала в цвят “Dark Metal”Заден паркинг сензор* Специална тапицерия с брандинг “Stepway”

*Предлага се като допълнително оборудване

Lodgy Stepway
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Високоефективен бензинов двигател: TCe 115 

Lodgy е 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
1.6 SCe 100

(данни при LPG)
1.6 SCe 100 TCe 115 dCi 90 dCi 110

Двигатели
Гориво LPG Бензин Бензин Дизел Дизел
Екологична норма Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Работен обем на двигателя (см3) 1598 1598 1198 1461 1461
Брой цилиндри / клапани 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8
Максимална мощност kW EEC (к.с.) - 75 (100) 85 (115) 66 (90) 80 (110)
Режим на максимална мощност (об/мин) - 5 500 4 500 4 000 4 000
Максимален въртящ момент Nm EEC (м/кг) - 156 190 220 260
Режим на максимален въртящ момент (об/мин) - 4 000 1 750 1 750 1 750

Предавателна кутия
Тип предавателна кутия BVM BVM BVM BVM BVM
Брой предавки 5 5 5 5 6
Максимална скорост в км/ч - 172 179 169 177
Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) - 11,6 10,6 12,3 11,2

Колела и гуми
Гуми, съгласно оборудване 185/65 R15 / 195/55 R16

Разход на гориво и вредни емисии  (в л / 100 км и г /км ) 5 места / 7 места 
CO2 (смесен) - 139 124 103 105
Градски - 7.8 6.6 4.3 4.4
Извънградски - 5.2 4.8 3.8 3.8
Смесен - 6.1 5.5 4.0 4.0
Резервоар (л) 34 50

Тегло (кг) 5 места / 7 места
Тегло при празен автомобил (без опция) - 1136 / 1186 1217 1236 1263
Максимално допустимо тегло с прикачен товар - 1765 / 1845 1875 1900 1920 / 1923*
Полезен товар - 629 / 659 658 664 657 / 660
Максимално допустимо тегло на ремарке със спирачки 
(в границите на M.T.R.) - 1200 1200 1200 1200

Максимално допустимо тегло на ремарке без спирачки - 605 / 630 640 640 640

*Данни за ниво на оборудване Stepway

Въртящ момент

Мощност

Разходът на гориво и CO2 емисии са измерени в контролирана среда според приложимото законодателство на ЕС. Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, 
трафик, товар, брой пътници и др.) могат да променят реалните показатели.



БИСЕРно чЕРЕн (676) СВЕТло СИВ (KNH)ТъМно СИВ (KNA)

Цветове металик

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 / 4521*
C Преден надвес 822 822 / 834*
D Заден надвес 866 866 / 877*
E Предна следа 1492 1492
F Задна следа 1478 1478
G обща ширина без/със странични огледала 1751 / 2004 1751 / 1767* / 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

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

*Данни за ниво на оборудване Stepway

*не се предлага за ниво на оборудване Stepway
**Предлага се само за ниво на оборудване Stepway

лЕДнИКоВо Бял (389) МоРСКо СИн (D42)*

Цветове неметалик

лАЗУРно СИн (TERPL)**



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 различават 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 публикация, е забранена без предварителното писмено разрешение на Рено нисан България ЕАД.

* при настъпване на едно от двете събития

 Dacia
Едновременно красив, надежден и достъпен автомобил.
Възможно ли е това?
ДА, С DACIA... ние бяхме първите, които 

повярваха, че един достъпен автомобил 

може да бъде същевременно привлекателен, 

сигурен и качествен. И нещо ни подсказва, 

че сме имали право. надеждността, 

здравината и достъпността на нашите 

модели днес са признати в пресата с 

множество международни отличия.

Dacia увеличава своята гама, като предлага 

нови модели, също толкова надеждни и 

икономични, които изненадват с модерния 

си и разпознаваем дизайн. освен това те 

са снабдени с интелигентни и полезни нови 

технологии. Както винаги, автомобилите 

Dacia са щедри на пространство, в което 

настаняват своите пътници и техния 

багаж. Успехът на Dacia се основава на 

нашето убеждение: можеш да обичаш 

автомобила и да имаш нужда от него, 

без да му отделяш целия си бюджет. При 

новите модели на Dacia това убеждение се 

изявява с цялата си сила. МАРКА оТ ГРУПАТА 

RENAULT, Dacia използва технически 

решения, доказали своята ефективност и 

надеждност, за да предложи гаранция от 

5 години или 100 000 км* и изгодни разходи 

при експлоатация. отговорни и използвани 

и в градски условия, автомобилите от 

гамата на Dacia се стремят да намалят 

своя отпечатък върху околната среда. 

Произведени в сертифицирани заводи, 

те са рециклируеми на 85%. 

Несъмнено, днес повече от всякога, да 

купиш разумно, означава да купиш DACIA.


