
Dacia Logan MCV

Достъпното пространство



В резултат на реализирания търговски успех, Dacia Logan MCV стана пример за достъпното семейно и фирмено комби...

В нея никога не ви липсва пространство! С възможност за настаняване на 7 пътника, Новата Dacia Logan MCV предлага изключителна 

вместимост и модерен дизайн. Предницата на автомобила е обновена, както и таблото и вътрешното оформление*.

С нея семейните ваканции и служебните пътувания получават ново измерение. Съчетавайки комфорт, 

функционалност и изключителна вместимост, Новата Dacia Logan MCV се предлага във версии с 5 или 7 места.

Тя ще ви придружава във всичките ви планове. Какво чакаме, да тръгваме на път?

* Според версията

Повече пространство за
всички ваши желания





На Dacia Logan MCV съвсем не и липсва комфорт! При водача, позицията за 

управление е идеална, най-вече благодарение на регулирането във височина 

на седалката*, както и на волана*. По отношение на пътниците, обширното 

пространство позволява на всеки възрастен или дете да пътува при възможно 

най-добрите условия, независимо дали ползва седалката на 2-рия или 3-тия  ред 

(при 7-местните версии). Добавете пълно оборудване с климатик* и радио CD 

MP3 ** и вече е ясно: Dacia Logan MCV наистина знае как да ви удовлетвори.

* Според версията

** Опция

удобни места,
истинско разбиране за 

комфорт !
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Dacia Logan MCV е синоним на мултифункционалност. Преминавайки лесно в конфигурация от 

2 на 5 или 7 места, тя се адаптира към всички ваши нужди, независимо дали трябва да осигури 

повече място за вашите пътници или да увеличи максимално пространството за багаж. Dacia 

Logan MCV демонстрира огромна функционалност със своите сваляеми или сгъваеми седалки*, 

за да можете спокойно да настаните вашето семейство, приятели … и всичкия им багаж.

* 3-ти ред при 7-местната версия.

Интериор по 
избор за повече

свобода



Умерени, динамични и безшумни, двигателите 

dCi предлагат удоволствие при управление, 

минимална консумация на гориво и ограничени 

емисии на CO2.

Безопасността на пътниците се осигурява 

от пълен комплект въздушни възглавници 

(за предните места, странични въздушни 

възглавници*), и от коланите (триточкови 

предпазни колани на предните и задни места, 

триточкови предпазни колани на третия ред).

Dacia Logan MCV е оборудвана със спирачна 

система ABS + система за помощ при 

внезапно спиране (AFU), за по-голяма 

стабилност и намален спирачен път.
Независимо дали пътувате сам или в компания, естествено е да изисквате 

безупречна сигурност. Dacia Logan MCV ви предлага това спокойствие.

Ефикасното спиране е гарантирано от спирачната система ABS + Системата за помощ при 

внезапно спиране (AFU). Всички пътници разполагат с цялостно оборудване за безопасност: 

триточкови предпазни колани, облегалки за глава, въздушни възглавници на предните места (за 

водача и пътника до него), странични въздушни възглавници за предните места*, нова система 

isofix за фиксиране  за детско столче на страничните седалки на 2-ри ред. И благодарение на 

своята изключителна надеждност, Dacia Logan MCV е с гаранция 3 години или 100 000 km.

* Опция

Надеждно и сигурно комби, 
на което можете да се 

доверите

Гаранция 
или 100 000 км



Версия

Blackline

Версия

Ambiance

Версия

Story



Технически характеристики

1.6 MPI 85 к.с. 1.6 16V 105 к.с.
 

dCi 75 к.с. FAP
 

dCi 90 к.с. FAP
Вид скоростна кутия BVM BVM BVM BVM
Екологични норми Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Двигател
Тип двигател K7M 800 K4M 696 K9K 892 K9K 892
Работен обем  (см3) 1598 1598 1461 1461
Диаметър на цилиндъра x ход на буталото (мм) 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Брой цилиндри 4 4 4 4
Степен на сгъстяване 9,5 9,8 17,9 17,6
Брой клапани 8 16 8 8
Максимална мощност kW CEE (к.с.) 62 (85) 77 (105) 55 (75) 65 (90)
Режим на максимална мощност (об/мин) 5 250 5 750 4 000 3 750
Максимален въртящ момент Nm CEE 135 148 180 200
Режим на максимален въртящ момент (об/мин) 3000 3 750 1 750 1 750

Тип инжекцион Мултипойнт Мултипойнт Директно с Common Rail
+ мулти инжекцион

Директно с Common Rail
+ мулти инжекцион

Захранване Въздух Въздух Турбокомпресор 
+ обмен

Турбокомпресор 
+ обмен

Гориво Бензин Бензин Дизел Дизел
Катализатор S S S S
Филтър за твърди частици - - S S
Скоростна кутия 5/7 места
Тип JH3 JR5 JR5 JR5
Брой предавки 5 5 5 5
Скорост (км/ч) при 1 000 об/мин на 1-ва  предавка 7,00 7,23 7,89 7,89
На 2-ра предавка 12,74 13,17 14,35 14,35
На 3-та предавка 19,74 20,41 22,24 22,24
На 4-та предавка 26,98 27,76 30,25 30,25
На 5-та предавка 32,81 35,66 39,82 39,82
Управление
Радиус на завой между два тротоара (м) 11,25
Брой обороти на волана (без/със серво) 4,5 / 3,2
Окачване
Вид предно окачване Тип псевдо McPherson с триъгълен носач
Вид задно окачване Мост в H форма с торсионни щанги и програмирана диаграма - винтови пружини  
Колела и гуми
Джанти 6,0 J15
Предни и задни гуми 185/65 R15
Спирачки
Вид спирачна система Серийно  
A.B.S. Bosch 8.1 Серийно  
Електронен разпределител на спирачното усилие Серийно  
Предни: дискове в mm 259 
Задни: барабани в инчове 8” 

Възможности*
Максимална скорост (км/ч) 163 174 157 165
0 - 100 km/h (s) 14,3 12,0 15,3 13,7
1 000 м D.A. (в секунди) 35,9 33,9 36,7 35,4
Аеродинамика
Коефициент на челно въздушно съпротивление 0,36

Вредни емисии и разход на гориво. Стандарт CEE n° 99/100 (в л /100 км)**  5/7 места
CO2 емисии - смесен цикъл (г/км) 169 164 119 119
CO2 емисии - извънградски цикъл (г/км) 140 133 110 110
CO2 емисии - градски цикъл (г/км) 228 225 145 145
Смесен 7,3 7,1 4,6 4,6
Извънградски 6,1 5,8 4,2 4,2
Градски 9,8 9,7 5,5 5,5
Капацитет
Горивен резервоар (л) 50
Маса (kg), за версии 5/7 места
Маса при празен автомобил (без опции) 1 165 / 1 161* / 1 195 1 205 1 205 / 1 211* / 1 255 1 205 / 1 211* / 1 255
Маса при празен автомобил при предно окачване 650 / 652* / 660 680 700 / 705* / 725 700 / 705* / 725
Маса при празен автомобил при задно окачване 515 / 509* / 535 525 505 / 506* / 530 505 / 506* / 530
Максимално допустимо тегло с пълен товар (M.M.A.C.) 1 740 / 1 805* / 1 810 1 840 1 806 / 1 856* / 1 870 1 806 / 1 856* / 1 870
Максимално тегло при движение (M.T.R.) 2 650 / 1 805* / 2 650 2 700 2 700 / 1 856* / 2 750 2 700 / 1 856*/ 2 750
Полезен товар (CU) 575 / 644* / 615 635 515 / 645* / 555 515 / 645* / 555
Максимално допустима маса на ремарке със спирачки 1 300 / -* / 1 300 1 300 1 300 / -* / 1 300 1 300 / -* / 1 300
Максимално допустима маса на ремарке без спирачки 620 / -* / 635 640 640 / -* / 665 640 / -* / 665

Logan MCV  отговаря на следните 3 критерии:  за 
емисии на CO2, по-ниски от 120 г/км; превозно средство, 
произведено в завод, сертифициран по ISO 14001 за 
ограничаване на вредните влияния върху околната 
среда; съдържание на повече от 7 % пластмасови 
елементи, подлежащи на рециклиране.
С Dacia  марката поема ангажимент за целия цикъл 
на живот на превозното средство.

За Logan MCV 5 места могат да се поръчват версии с  
“N1” хомологация. Това означава, че притежават ев-
ропейска производствена хомологация N1, което ги 
определя като товарни автомобили. По този начин 
те могат да се ползват за превоз както на товари, 
така и на пътници (4+1 места), без да се налагат 
допълнителни трансформации. Така юридическите 
лица, регистрирани по ЗДДС, могат да се възползват 
от правото на данъчен кредит за този тип автомо-
били и да си върнат платеното за тях ДДС.

* Параметри за версии с ‘‘N1’’ хомологация
** Консумация на гориво и вредни емисии според Европейските норми 80/1268 в последното си 
издание.



Цветове

Размери

лЕДНИКоВо Бяло 369 МоРСКо СИНьо D42 БаЗалТоВо СИВо KNM* ПлаТИНЕНо СИВо D69* ТъМНо СИВо KNA* оГНЕНо чЕРВЕНо B76*БИСЕРНо чЕРНо 676*

* Цвят  металик

СлъНчоГлЕДоВо жълТо 377 

Обем на багажника (дм3 норма ISO)
За 5-местна версия 700
За 7-местна версия 198

размери (мм)
A Разстояние между осите 2 905
B обща дължина 4 473
C Разстояние от предната ос до носа на автомобила 797
D Разстояние от задната ос до задницата на автомобила 771
E Предна следа 1 469
F Задна следа 1 466
G обща ширина без/със огледала 1 740 / 1 993
H Височина при празен автомобил / с релси на покрива 1 640 / 1 674
J Праг на товарене 564
K Разстояние до земята без товар (пътен просвет) 160
L Дължина на обитаемото пространство (педали/задна облегалка 2ри ред/3ти ред) 1 678 / 2 573
M Ширина при лактите отпред 1 407

M1 Ширина при лактите отзад (2ри ред) 1 432
M2 Ширина при лактите отзад (3ти ред) 1 192
N Ширина между дръжките за придържане на тавана отпред 1 388

N1 Ширина между дръжките за придържане на тавана отзад (2ри ред) 1 421
N2 Ширина между дръжките за придържане на тавана отзад (3ти ред) 1 287
P1 Разстояние от седалката до тавана на предните места при 14° 954
P2 Разстояние от седалката до тавана на задните места при 14° (2ри ред) 934
P3 Разстояние от седалката до тавана на задните места при 14° (3ти ред) 871
Y обща ширина между задните врати 1 047

Y3 Вътрешна ширина между колелата 1 009
Z1 Дължина на багажника при прибрана задна седалка 1 500
Z2 Височина на багажника 906
Z3 Дължина на багажника при разпъната задна седалка 450
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аксесоари 1. напречни релси
Напречните релси от стомана позволяват транспортиране 
на багаж или допълнителни аксесоари (стойка за велосипед, 
багажна кутия и др.) с тегло до 80 кг. включително релсите

2. ТеГлич
Тегличът е предназначен за честа употреба. 
Модерният дизайн и възможността за демонтаж 
запазват естетиката на Вашия автомобил.

3. пОмОщ при паркиране назаД
Сигнализира звуково за близоста на препятствия, разположени 
зад Вашия автомобил и улеснява паркирането.

4. преДен ценТрален пОДлакъТник
Регулируем по наклон с цел да се адаптира към 
Вашето положение при шофиране. Той представлява и 
практично пространство за прибиране на вещи.

5. ОснОва за баГажник
Приляга перфектно на формата на багажника на Вашия Logan 
MCV. Здрава и устойчива, тя защитава багажника и позволява 
транспортирането на всякакъв тип продукти и дори на замърсяващи 
предмети. Непромокаема, лесно се сваля и се почиства с вода.

6. ДеТскО сТОлче ISOFIx
Моделът Duoplus Isofix, предназначен за деца на възраст от 9 
месеца до 4 години, се монтира единствено с лице към посоката на 
движение. Закрепва се в 5 точки и осигурява комфорт и сигурност 
за вашето дете в седалката. лесно се монтира благодарение 
на своята система за заключване на закопчалките Isofix.

7. ТексТилни сТелки MOnItOr
Мокетени стелки по размер - 4 броя. Предпазват стилно пода 
от износване и от влага. Предлагат се в светло сив цвят.

8. ТексТилни сТелки MAdrIgAl
Стелки по размер, 4 броя, окантени с качествен велур. Предпазват 
пода от износване и от влага. Предлагат се в тъмно сив цвят.

9. калъфи за сеДалки SPOrt
Калъфите Sport запазват отличното състояние на 
седалките на Вашия автомобил. Дизайнът е в съвършена 
хармония с вътрешното пространство на вашия Logan.

10. навиГация tOM tOM xl lIVE
Включва карти за 42 европейски страни, тъй скрийн екран 4.3” 
и начална информационна база за местоположение на радари. 
Доставя се с калъф и стойка за монтаж на бордното табло.

11. кОмплекТ свОбОДни ръце BlUEtOOtH PArrOt  MKI9100
Bluetooth система свободни ръце с екран OLED, безжично управление, 
микрофон, автоматична синхронизация и гласово разпознаване. 
Показва телефонния указател и името на събеседника. Доставя 
се със специален калъф, който слижи за връзка с различни 
музикални източници: iPod, iPhone, USB памет, MP3 player.

12. раДиО SOny
Това радио съчетава многобройни функции : CD плейър, четец
MP3/WMA и допълнителен вход на панела.
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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   

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

Шумен


