
Dacia Logan Van & Logan Pick-up

Достъпното пространство



Полезен товар от 800 кг u обем на 
товарното пространство от 2.5 м3.

Logan Van в услуга на Вашия бизнес с 

Logan Van е автомобила на всички професионалисти, търсещи практичност. Надежден и 
устойчив, той има голям товарен капацитет, който му позволява да транспортира без проблем 
и рискове от повреждане на мебели или кутии с боя, плоскости или обемни багажи. Товаренето 
и разтоварването са изключително улеснени от по-високата горна част на каросерията. 
Двете странични врати и двойните врати отзад осигуряват лесен достъп до товарния отсек 
дори и когато имате съвсем малко пространство наоколо. При всички обстоятелства
поведението на Logan Van е на професионално ниво. 

Капацитет на товарното пространство 2,5 m3  
Logan Van предлага обем и улеснен достъп благодарение на 
двете странични врати и задните асиметрични врати.

Каучуково покритие на товарното отделение (в опция) 
Практичното и устойчиво товарно отделение с 
каучуково покритие, удобно и безопасно побира 
дървени плоскости или кутии с боя.

6 точки за закрепване на товара 
За да фиксирате своите товари, просто трябва да ги 
захванете чрез халките за закрепване и те ще бъдат 
превозени без никакви рискове от повреждане.





ПОИСКАЙТЕ

MАКСИМУМА
LOGAN PICK-UP Е ДОСТЪПЕН, ПРАКТИЧЕН И НАДЕЖДЕН
Със своя полезен товар от 800 кг. Logan Pick Up притежава най - доброто съотношение товароносимост / цена в своя пазарен 
сегмент.
Достъпeн и компактен, с удобно място за водача, Logan Pick Up е изключително практичен автомобил за работа, винаги готов 
да отговори на нуждите на взискателните професионалисти. Той предлага лесно достъпна и обширна зона за товарене. 
Едновременно мощен и функционален, неговата каросерия е снабдена с 16 точки за закрепване, които позволяват да се обезопаси 
транспортирането на стоки и предмети. Достъпът до нея е улеснен от свалящ се борд, който издържа натоварване до 300 кг.
Високите й странични прегради позволяват товарното отделение да е още по-практично и функционално, като те са защитени 
от рампа, издържаща натоварване от 100 кг. 
Logan Pick Up е проектиран специално според нуждите на ма лки я и среден бизнес
като предоставя на разположение пространство за товарене пригодено за всяка потребност.
Щедрите размери на неговата каросерия (дълж. 180 см. ; шир. до 138 см.) и неговите
многобройни възможности за закрепване на товарите правят от Logan Pick Up гъвкаво и практично работно средство.





Дължина на товарното пространство 

от 1.94 м, за да можете да транспортирате всичко.

За да посрещне всички нужди за превоз на Вашите товари, Logan Van разполага с щедри размери 
на товарния отсек. За него не е достатъчно да Ви предложи просто изключителен обем или голям 
полезен товар, затова прибавя и трето измерение: дължината. Стълби или мебели, рула хартия или 
плат... Logan Van ще се погрижи за всичко. Той предлага оригинални решения, които да подпомогнат 
Вашия бизнес в ежедневните Ви нужди. Двете задни асиметрични неостъклени врати са с 3 ъгъла на 
отваряне: 40о, 90о и 180о, като предоставят максимален достъп до товарното орделение. Плътната 
преграда между товарния и пътническия отсек и равния под на товарното отделение, позволяват 
товарите да пътуват в пълна безопасност. С Logan Van ще усетите ефективността.



ПРОСТРАНСТВО И ЗА СВОБОДНОТО ВИ ВРЕМЕ
Logan Pick Up е идеа лният партньор за вашите развлечения на открито .
Завладяващ външен вид на компактен пикап, комфорт като на лек пътнически автомобил, 
отворено и едновременно устойчиво пространство за товарене … Logan Pick Up ви отвежда 
до местата, където се забавлявате и ви дава безброй улеснения в ежедневието. Остъклената 
преграда отзад на кабината е предпазена от решетки (1), а предпазната арка с ограничителни 
конзоли (2) (според версията) е идеална за закрепване на дълги предмети - дъски за сърф или 
велосипеди, например. Dacia Logan Pick Up определено прави живота Ви по лесен и приятен, и след 
работа. 

ПОВЕЧЕ
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ПРАКТИЧЕН 
ПЪТНИЧЕСКИ ОТСЕК
ФУНКЦИОНАЛЕН И ДОБРЕ ОБОРУДВАН, за да Ви носи удоволствие от работата 
Оборудван с ниши за багаж в предните врати, поставки за чаши и обемна жабка, пътническият отсек на Logan Van и Logan Pick Up може да бъде 
описан с една дума: практичност. Основните елементи от оборудването, нужни за ежедневната Ви работа, са на Ваше разположение. Като 
функционалността, разбира се, не изключва комфорта. Доказателството: интериора на Logan Van и Logan Pick Up има ергономична централна конзола, 
радио CD*, климатик* и ел, управление на предните стъкла*. Logan Van и Logan Pick Up са оборудвани с подглавници, които съчетават в себе си 
комфорт и безопасност. Огледалата за обратно виждане** могат да бъдат нагласени бързо и прецизно, чрез управление от купето. При Logan Van и 
Logan Pick Up комфортът се среща с практичността.

*в опция

**в зависимост от версията

При Logan Pick Up разполагате с:
1. Простарнство за багаж зад седалките. 
За вашите професионални или други дребни инструменти, можете да 
разчитате на пространство за товарене от 300 литра зад седалките.
2. Закачалки за дрехи
Позволяват да закачите вашите дрехи или работно облекло зад 
седалките, без това да пречи на видимостта в кабината.
3. Мрежа за придържане
Разположена до преградата между двете седалки, мрежата позволява 
малките предмети да бъдат сигурно придържани и да не се разпиляват.
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ДВИГАТЕЛИ И БЕЗОПАСНОСТ
СИГУРНИ, НАДЕЖДНИ И ИКОНОМИЧНИ ДВИГАТЕЛИ: Винаги можете да разчитате 
на Logan Van и Logan Pick Up
Ден след ден, техните качества стават безспорни. От гамата предлагани двигатели, дизеловите dCi 70 к.с. и 85 к.с. се 
характеризират с отличното си съотношение техническо представяне и консумация на гориво. Безопасността е осигурена от 
подсиленото окачване, въздушната възглавница за водача, въздушна възглавница за пътника до него*, фарове за мъгла* и ABS (В 
случай на внезапно спиране, колелата не блокират и траекторията е контролирана). Икономичност и безопасност: Logan Van и Logan 
Pick Up имат своите приоритети.

* в опция



Версия 

AMBIANCE
включва стандартното за logan + 
следните допълнения

ДВИГАТЕЛИ 
1.6 MPI 85 к.с.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ  
• Въздушна възглавница за водача
• ABS Антиблокираща спирачна система 
и AFU  Система за помощ при внезапно 
спиране
• Триточкови фиксирани предпазни колани
• Два подглавника, регулируеми по височина
• Метална защитна кора под двигателя
• Механично управление на предните 
стъкла
• Стандартно отопление и рециклиране на 
въздуха в купето
• Подвижен пепелник и запалка
• Заключване на капачката на резервоара
• Осветление на багажното пространство
• Електронен имобилайзер
• Външни огледала с ръчна настройка

• Фар за мъгла, заден
• Светлина за заден ход
• Трети заден стоп
• Звукова сигнализация за забравени 
светлини
• Полезен товар - 800 kg
• Ниши за багаж в предните врати
• Асиметрична неостъклена двукрила задна 
врата (за Logan Van)
• Плътна метална преграда
• Жабка 8 л
• Две поставки за чаши на предната 
конзола
• Място за багаж зад седалките - 300 л. (за 
Logan Pick Up)
• Закачалки в отделението зад седалките 
2бр. (за Logan Pick Up)
• Регулируеми по дължина предни седалки
• Преоборудване за радио
• Декоративни капачки

• Стоманени джанти 15’’
• Неостъклен товарен отсек в цвета на 
купето (за Logan Van)
• Халки за закрепване на товари: 6 на пода
• Халки за закрепване на товари: по 
4 на двете страници на товарното 
пространство (за Logan Pick Up)
• Предпазна решетка за кабината (за Logan 
Pick Up)
• Предни и задни брони цвят сив

ОПЦИИ
• Електро-хидравличен серво усилвател 
на волана
• Каучуково покритие на товарното 
отделение
• Цвят металик

ДВИГАТЕЛИ 
1.6 MPI 85 к.с., dCi 70 к.с., 
dCi 85 к.с.

ДОПъЛНИТЕЛНО СЕРИйНО 
ОБОРУДВАНЕ
• Триточкови, регулируеми във 
височина, предпазни колани
• Електро-хидравличен серво 
усилвател на волана
• Система за бордова диагностика (On 
Board Diagnostic System OBD) - само за 
двигател dCi

• Външни огледала с ръчна настройка 
отвътре
• Централно заключване на вратите
• Тонирани стъкла
• Странични защитни лайсни
•  Декоративни тасове
• Предпазна арка за кабината с две 
сгъваеми ограничителни конзоли (за 
Logan Pick Up)

ОПЦИИ
 • Климатик
• Фарове за мъгла
• Ел.. управление на предните стъкла 
и дистанционно управление на 
централното заключване
• Въздушна възглавница за пътника 
до водача
• Каучуково покритие на товарното 
отделение
• Радио CD 2Х15 W
• Цвят металик

Версия 

Logan



Преден / страничен изглед на Logan Pick Up (mm)

A Дължина 4496

B Ширина без странични огледала 1735

C Височина при празен автомобил 1554

Размери

яРКО ЧЕРВЕНО 21D**МОРСКО СИНьО D42**ЛЕДНИКОВО БяЛО 369** 

ТЪМНО СИВО KNA* ПЛАТИНЕНО СИВО D69** БАЗАЛТОВО СИВО KNM* ЕЛЕКТРИКОВО СИНьО RNZ* МИНЕРАЛНО СИНьО RNF** ОГНЕНО ЧЕРВНО B76**ЕКСТРЕМНО СИНьО RNA*  

Цветове  неметалик

Цветове

1993 mm

1740 mm

582mm

4450 mm

2905 mm776 mm 768 mm

1640 mm

1936* mm

1024 mm1420 mm

D Дължина на товарната зона 1807

E Ширина на каросерията 1374/ 1024

F Ширина на падащия борд 1200

Цветове  металик

* за Logan Van
* за Logan Van и Logan Pick Up



Logan Van и Logan Pick Up   отговаря на следните 3 критерии:  за емисии на CO2, по-ниски от 
140 г/км; превозно средство, произведено в завод, сертифициран по ISO 14001 за ограничаване 
на вредните влияния върху околната среда; съдържание на повече от 5 % пластмасови елементи, 
подлежащи на рециклиране.
С Dacia  марката поема ангажимент за целия цикъл на живот на превозното средство.

Tехнически характеристики
Двигател 1.6 8V 85 к.с. dCi 70 к.с. dCi 85 к.с. 

Брой места 2 2 2 
Вид скоростна кутия BVM BVM BVM 
Екологични норми Euro 5 Euro 4 Euro 4
Тип двигател K7M 800 K9K 792 K9K 796
Работен обем  (cm3) 1 598 1 461 1 461
Диаметър на цилиндъра x ход на буталото (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Брой цилиндри 4 4 4
Степен на сгъстяване 9,5 17,6 17,6
Брой клапани 8 8 8
Максимална мощност kW CEE (к.с.) 62 / 85 50 / 70 63 /85
Режим на максимална мощност (об./min) 5  250 4 000 3 750
Максимален въртящ момент Nm CEE (м.kg) 135 160 200
Режим на максимален въртящ момент (об./min) 3 000 1 700 1 900
Тип инжекцион Многоточков Директно с сommon rail с turbo Директно с сommon rail с turbo
Захранване Въздух Турбокомпресор + обмен Турбокомпресор + обмен 
Гориво Бензин Дизел Дизел
Катализатор S S S
Скоростна кутия
Тип JR5 JR5 JR5
Брой предавки 5 5 5
Скорост (km/ч) при 1 000 об./мин. на 1-ва  предавка 6,19 7,89 7,89
На 2ра предавка 11,26 14,35 14,35
На 3та предавка 17,45 22,24 22,24
На 4та предавка 23,74 30,25 30,25
На 5та предавка 31,24 39,82 39,82
Управление
Радиус на завой между два тротоара (m) 11,25
Брой обороти на волана (със/без серво) 4,5 / 3,2
Окачване
Вид предно окачване Тип псевдо Mc-Pherson с триъгълен носач
Вид задно окачване Мост във формата на H с торсионни щанги и програмирана диаграма – винтови пружини
Колела и гуми
Джанти в зависимост от оборудването 6,0 J 15
Предни и задни гуми в зависимост от оборудването 185/65 R 15

Спирачки
Вид спирачна система X
A.B.S. Bosch 8.1 Серийно
Електронен разпределител на спирачното усилие Серийно
Предни: дискове в mm 259 
Задни: барабани в инчове 9”
Възможности Logan Van / Logan Pick Up
Максимална скорост (км/ч) 163/161 150/146 163/160
0 - 100 km/h (в секунди) 14,1/13,8 17,7/16,8 14,3/135
1 000 м D.A. (в секунди) 35,7/35,5 38,8/38,1 36,0/35,4
Аеродинамика
Cx 0,36
Разход на гориво / Вредни емисии, стандарт cee n° 99/100 (в л/100 км)* 
Смесен 7,7 5,5 5,4
Извънградски 6,3 5,0 5,0
Градски 10,5 6,4 6,0
CO2 емисии - смесен цикъл (г/км) 179 146 141
CO2 емисии - извънградски цикъл (г/км) 146 132 132
CO2 емисии - градски цикъл (г/км) 244 170 159
Капацитет
Горивен резервоар (л) 50

Маса (kg), с DA в опция Logan Van / Logan Pick Up
Маса при празен автомобил (без опции) 1 144/1 090 1 206 1 206
Маса при празен автомобил при предно окачване 663 710/736 664/736
Маса при празен автомобил при задно окачване 481/427 496/470 542/470
Максимално допустимо тегло с пълен товар (M.M.A.C.) 1 944/1 890 2 006 2 006
Максимално тегло при движение (M.T.R.) 2 600/2 540 2 600/2 656 2 600/2 656
Полезен товар (CU) 800 800 800
Максимално допустима маса на ремарке със спирачки 656/650 594/650 594/650
Максимално допустима маса на ремарке без спирачки 605/580 594/640 594/640
* Консумация на гориво и вредни емисии според Европейските норми 80/1268 в последното си издание.

Оборудване и опции
Logan Van Logan Pick up

Logan Ambiance Logan Ambiance
Външен изглед

Предна и задна броня в сив цвят  ● ● ● ●
Странични предпазни лайсни - ● - ●
Цвят металик o o o o
Тонирани стъкла - ● - ●
Стоманени джанти 15’’ с малък / среден тас ● / - - / ● ● / - - / ●
Неостъклен товарен отсек с делима задна врата 1/3-2/3 ● ● - -
Предпазна решетка за кабината - - ● -
Предпазна арка за кабината с две сгъваеми ограничителни конзоли - - - ●
Безопасност

2 предни подглавника, регулируеми във височина ● ● ● ●
ABS с електронен разпределител на спирачното усилие ● ● ● ●
Въздушна възглавница за водача ● ● ● ●
Въздушна възглавница за пътника до водача (с възможност за деактивиране) - o - o
3 точкови предпазни колани /с регулиране във височина ● / - ● / ● ● / - ● / ●
Имобилайзер ● ● ● ●
Видимост

Странични огледала с ръчна настройка / отвътре ● / - ● / ● ● / - ● / ●
Фарове за мъгла - o - o
Заден фар за мъгла ● ● ● ●
Светлина за заден ход ● ● ● ●
3ти заден стоп ● ● ● ●
УпраВление и контролни Уреди

Електро-хидравличен серво усилвател на волана o ● o ●
Аналогов оборотомер и скоростомер ● ● ● ●
Звукова сигнализация за забравени светлини ● ● ● ●
отопление и Вентилация

Отопление и вентилация 4 скорости / рециклиране на въздуха ● / - ● / ● ● / - ● / ●
4 регулируеми вентилационни отвора ● ● ● ●
Климатик - o - o
комфорт

Сенници за водача и пътника / с огледалце ● / - ● / ● ● / - ● / ●
Централно заключване на вратите - ● - ●
Дистанционно управление с радио честота + електрически предни стъкла - o - o
Осветление на тавана ● ● ● ●
Осветление в багажното отделение ● ● - -
Подвижен пепелник и запалка ● ● ● ●
седалки

Тапицерия Durance ● - ● -
Тапицерия Oska - ● - ●
отделение за Багаж

Ниши за багаж в предните врати ● ● ● ●
Жабка ● ● ● ●
2 поставки за чаши на централната конзола ● ● ● ●
Каучуково покритие на товарното отделение o o o o
Плътна метална преграда  ● ● - -
Място за багаж зад седалките - 300 л. - - ● ●
2 закачалки в отсделението зад седалките - - ● ●
Полезен товар 800 kg ● ● ● ●
радио и мУлтимедия

Преоборудване за радио ● ● ● ●
Радио CD 2 x 15W - o - o
● Стандартно оборудване            o Опция              - Не се предлага 

N1 class 2
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Аксесоари за
Logan Van
1. Специално конструирани за Logan Van, аксесоарите за покрив 
се захващат за специфичните точки за закрепване. Максимално 
допустимото натоварване е 100 кг. За намаляване на въздушното 
съпротивление се предлагат дефлектори за въздух. 

2. Постелките от каучук са изключително подходящи за 
екстремални условия (кал, пясък, сняг, влага)

3 Предните и задни калобрани предпазват шасито от 
надрасквания и износване.

4. Тегличът може да тегли до 1300 кг и има възможност за лесен 
демонтаж.

5. Пластмасовите панели за товарното отделение му 
осигуряват оптимална защита. 

6. Системата за помощ при паркиране назад, локализирана в 
задната част на Logan Van, подпомага маневрите Ви по време на 
паркиране чрез сигнал, индикиращ разстоянието между автомобила 
и обектите.

7. Алармата е още една допълнителна защита за автомобила и 
предметите в пътническия и товарния отсек.

8. Напречните релси от стомана позволяват транспортиране на 
багаж или допълнителни приспособления до 80 кг.
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1. ЗАщИТА НА ТОВАРНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
Странична защита от фибростъкло, предпазва 4-те стени 
на каросерията.

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В КАРОСЕРИяТА
Тази метална решетка позволява товарното пространство да се 
раздели и да не се разпиляват транспортираните предмети.

3. ФАРОВЕ ЗА ОБшИРНО ОСВЕТяВАНЕ
Тези два прожектора се закрепват на предпазната арка (според 
версията)

4. ПРЕДПАЗНИ КАЛОБРАНИ
Калобраните отпред и отзад предпазват каросерията от 
нараняване или одраскване.

5. ВЕРИГИ ЗА СНяГ
Лесни за монтаж вериги за сняг, които се адаптират към 
размера на вашите гуми.

6. ТЕГЛИЧ RDSO
С този модел закачването /откачването на накрайника за 
теглене е възможно за няколко секунди без инструменти, което 
позволява да се запази естетиката на вашия автомобил, но 
също така да не се закрива регистрационния номер, в случай 
че тегличът не се ползва.

7. ДЕФЛЕКТОРИ
Предните дефлектори позволяват да се пречисти въздуха във 
вътрешността на вашата кола., благодарение на индиректната 
струя въздух.

8. КАЛъФИ ЗА СЕДАЛКИТЕ
За да предпазите седалките на вашия автомобил вземете 
някои от калъфите за седалки, изработени по мярка и отлично 
пригодени към различните вътрешни стилове.

9. ПОСТЕЛКИ MONItOR
Произведени по мярка - 2 бр., предпазва пода от износване и 
влага. 100% съчетани с интериора на автомобила - светло 
сив цвят.

10. ПОСТЕЛКИ ОТ КАУЧУК
Произведени по мярка - 2 броя. Изключително подходящи за 
екстремални условия (кал, пясък, сняг, влага).

11. НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА tOM tOM
Дава възможност за навигация към желаната от Вас посока. 
Актуализирана карта на Европа.

12. РАДИО С MP3/WMA
С допълнителни входове и USB отпред, позволява и да се 
слуша предпочитаната музика директно от плейъра или от 
USB устройството.
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Аксесоари за Logan Pick Up
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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 достъпния 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 

140 г/км (по-ниски от 150 г/км при версиите 4 x 4). А това е друго наше убеждение: 

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

Велико Търново


