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Tagumine parkimisabisüsteem* - annab tiheneva sagedusega helisignaaliga juhile märku auto 
taga asuvatest takistustest. Valides lisaks veel ka tagurduskaamera, muudad autoga tagurdamise 
veelgi mugavamaks ja ohutumaks.  

ESC – kui sõiduk pöördel haarduvust kaotab, stabiliseerib ESC pidurdusjõudu jagamise ja mootori 
kiiruse korrigeerimise abil auto trajektoori. 

Kaljukindel turvalisus
Kuna sinu turvalisus on meie jaoks alati prioriteet, varustasime Uue Dacia Logani kompromissitute aktiivse ja passiivse turvalisuse abinõudega. Selle tugevdatud kerekonstruktsioon tagab 

reisijatele parema kaitse. ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi (EBA), elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) ja veojõukontrolliga (ASR) tagavad efektiivse pidurduse ja sõiduki parema 

stabiilsuse. Auto varustuses on ka eesmised ja külgmised turvapadjad esiistmetel, Isofix lapsetooli kinnitussüsteem välimistel tagumistel istekohtadel, mäeltstardiassistent ja tagumine 

parkimisabisüsteem. Kogu selle varustusega võid igal ajal muretult teele asuda.

* Sõltuvalt versioonist





 • Kere värvi põrkerauad
 • Pakiruumi valgustus
 • 2 kõlarit ees + 2 kõlarit taga
 • Külgmised kaitseliistud
 • Kaugjuhtimisega kesklukustus
 • Elektrilised aknatõstukid esiustel
 • Udutuled
 • Dacia Plug&Radio – MP3 CD-raadio, 
Bluetooth® ühendus, USB-pordid 
ja 3,5 mm audiopistik esipaneelil, 
kaugjuhtimispult rooli all

Lisavarustus
 • Metallikvärv
 • Varuratas
 • Komfort pakett (reguleeritava 
kõrgusega juhi turvavöö, roolisammas 
ja juhiiste)
 • Mehaaniline kliimaseade 

Versioon

Access 

 • ABS-pidurid + hädapidurdusassistent 
+ ESC + ASR
 • Juhi ja kõrvalistuja esi- ja külgmised 
turvapadjad 
 • Musta värvi eesmine ja tagumine 
põrkeraud
 • Musta värvi uste välimised käepidemed 
ja küljepeeglite korpused

 • Rehvirõhu kontrollsüsteem
 • Isofix lapseistme kinnitussüsteem 
tagumistel välimistel istekohtadel
 • Rehviparanduskomplekt
 • Valgussignatuuriga esi- ja tagatuled 
ning LED päevasõidutuled
 • Manuaalsed aknatõstukid esi- ja 
tagaustel

 • Kolme peatoega fikseeritud tagumine 
istepink 
 • 12 V pistik ees

Lisavarustus
 • Varuratas

AMBIANCE = ACCESS +

Versioon

Ambiance



 • Kere värvi välimised uksekäepidemed ja küljepeeglite 
korpused
 • Reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö
 • Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid 
 • Reguleeritava kõrgusega juhiiste
 • Reguleeritava kõrgusega roolisammas
 • Mehaaniline kliimaseade
 • Kahte värvi katusereelingud 
 • Pagasiruumi kate 
 • Mattkroomi värvi sisemised uksekäepidemed

Lisavarustus
 • Metallikvärv
 • 15“ valuveljed CHAMADE
 • Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp* 
 • Ökonahaga kombineeritud nahkpolster
 • Varuratas 
 • Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
 • Tagumine parkimisabi koos tagurduskaameraga
 • Tagumine parkimisabisüsteem
 • Elektrilised aknatõstukid tagaustel
 • Käetugi esiistmete vahel
 • Media Nav Evolution – 7“ puutetundlik ekraan koos 
navigatsioonisüsteemi, raadio (ilma CD-ta), USB-
portide, 3,5 mm audiopistiku, audio voogesituse, 
Bluetooth® telefonisüsteemi ning kaujuhtimispuldiga 
rooli all
 • Ida-Euroopa kaardtide laiendatud versioon (Media Nav 
Evolutionile)

* Loomanahk

Versioon

Lauréate 
LAURéATE = AMBIANCE +



STANDARD- jA LISAVARUSTUS

Access Ambiance Lauréate
VÄLIMUS
Eesmine ja tagumine põrkeraud must kere värvi kere värvi
Uste välimised käepidemed ja küljepeeglite korpused must must kere värvi
15“ terasveljed • • • 
15“ valuveljed CHAMADE - - ¤
Musta värvi katusereelingud • • -
Kahte värvi katusereelingud (musta värvi /
kroomviimistlusega - - •

Külgmised kaitseliistud - • •
Metallikvärv - ¤ ¤
SISEKUjUNDUS
Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp - - ¤
Sisemised uksekäepidemed must must kroomitud
1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaistme seljatugi koos kolme 
peatoega • • •

Ökonahaga kombineeritud nahkpolster - - ¤
AKTIIVNE jA PASSIIVNE TURVALISUS
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendiga • • •
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) koos veojõukontrolliga (ASR) • • •
Rehvirõhu kontrollsüsteem • • •
Juhi ja kõrvalistuja esiturvapadjad • • •
Juhi ja kõrvalistuja külgmised turvapadjad • • •
Reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö  - P •
Isofix lapseistme kinnitussüsteem tagumistel välimistel istekohtadel • • •
Rehviparanduskomplekt • • •
Varuratas (pole saadaval LPG versioonile) ¤ ¤ ¤
jUHTIMISABI jA NÄIDIKUTEPANEEL
Tahhomeeter • • •
Roolivõimendi • • •
Avatud uste märgutuli • • •
Visuaalne ja akustiline märguanne juhi ja kaassõitja kinnitamata 
turvavöö korral • • •

Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik - - ¤
Tagumine parkimisabisüsteem koos tagurduskaameraga - - ¤
Tagumine parkimisabisüsteem - - ¤

Access Ambiance Lauréate
NÄHTAVUS
Udutuled - • •
Tagaklaasi soojendus / klaasipuhasti • • •
Seestpoolt käsitsi reguleeritavad küljepeeglid • •  
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid - - •
MUGAVUS
Kaugjuhtimisega kesklukustus  - • •
Elektrilised aknatõstukid esiustel - • •
Elektrilised aknatõstukid tagaustel - - ¤
Käetugi esiistmete vahel - - ¤
12V pistik ees • • •
Reguleeritava kõrgusega juhiiste  - P •
Reguleeritava kõrgusega roolisammas  - P •
4-astmeline kütte- ja ventilatsioonisüsteem • • •
Mehaaniline kliimaseade  - ¤ •
Komfort pakett (reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö, roolisammas 
ja juhiiste) - ¤ •

Pagasiruumi kate  -  - •
Pakiruumi valgustus  - • •
MULTIMEEDIA
Dacia Plug&Radio – MP3 CD-raadio, Bluetooth® ühendus, USB-pordid 
ja 3,5 mm audiopistik esipaneelil, kaugjuhtimispult rooli all  - • •

2 kõlarit ees + 2 kõlarit taga  - • •
Media Nav Evolution – 7“ puutetundlik ekraan koos 
navigatsioonisüsteemi, raadio (ilma CD-ta), USB-portide, 3,5 mm 
audiopistiku, audio voogesituse, Bluetooth® telefonisüsteemi ning 
kaujuhtimispuldiga rooli all

- - ¤

Ida-Euroopa kaardtide laiendatud versioon (Media Nav Evolutionile) - - ¤

• standardvarustus;     ¤ lisavarustus;     - pole saadaval;     P paketi osa;

Osa lisavarustust nõuab täiendava varustuse tellimist või välistavad teineteist. Täpsema info saamiseks pöörduge palun lähima Dacia esinduse poole.
  



LISAVARUSTUS
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1. EASYFLEX PAKIRUUMI KAITSE
Asendamatu kaitse pakiruumile suurte või 
määrdunud asjade veol. Kergesti kokku- ja 
lahtipakitav ning tagaistmete asendiga 
sobituv. Katab lahtipakituna kogu pakiruumi.

2. KUMMIST PÕRANDAMATID
Need kummimatid sobituvad ideaalselt su 
Logan MCV-sse. Kergesti hooldatavad ja 
ülimalt vastupidavad matid tagavad parima 
kaitse lume ja pori eest.

3. KÄETUGI
Lisaks mugavamale sõiduasendile pakub 
käetugi ka lisa panipaika väiksematele 
esemetele. Reguleeritav kõrgus tagab just 
sulle sobiva asendi.

4. PAKIRUUMI VÕRK
Pakiruumi võrk hoiab pakiruumis olevad 
esemed sõidu ajal kindlalt paigal.

5. PAKIRUUMI MATT jA PAKIRUUMI 
LÄVEPAKU KAITSELIIST
Ideaalselt sobiva kujuga ning kõrgemate 
äärtega pakiruumi matt kaitseb tõhusalt 
originaalpolstrit. Painduv materjal on kergesti 
paigaldatav ja hooldatav.

6. KÜLGMISED KAITSELIISTUD
Kaitse nende liistudega oma Loganit 
igapäevaste väikeste kriimustuste ja mõlkide 
eest.

7. RISTTALAD KATUSEREELINGUTELE
Vastupidavad ja kergesti paigaldatavad 
risttalad võimaldavad sul kerge vaevaga 
kõige erinevamaid asju transportida. 

8. VEOKONKSULE PAIGALDATAV 
jALGRATTAKANDUR
Kui tahad igaks seikluseks valmis olla, vali 
veokonksule paigaldatav jalgrattakandur. 
Kallutusfunktsioon võimaldab vaba ligipääsu 
pakiruumile.

9. ALARM
Sinu Logani elektrisüsteemiga täielikult 
ühilduv alarmsüsteem avastab 
sissemurdmiskatsed ja igasuguse liikumise 
salongis.



TEHNILISED ANDMED
SCe 75 TCe 90 S&S TCe 90 S&S Easy-R TCe 90 S&S GPL dCi 75 S&S dCi 90 S&S

Mootor
Kütuse tüüp bensiin bensiin bensiin bensiin / LPG diisel diisel

Käigukasti tüüp
5-käiguline 

manuaal
5-käiguline 

manuaal
5-käiguline 
automaat

5-käiguline 
manuaal

5-käiguline 
manuaal

5-käiguline 
manuaal

Emissioonistandard Euro6b Euro6b Euro6b Euro6b Euro6b Euro6b
Töömaht (cm3) 998 898 898 898 1461 1461
Silindri diameeter x kolvi käik (mm) 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5
Silindrite arv 3 3 3 3 4 4
Surveaste 9,5 9,5 9,5 15,5 15,5
Klappide arv 12 12 12 12 8 8

Maksimaalne võimsus kW (hj) 54 (73) 66 (90) 66 (90) bensiin: 66 (90)
LPG: 66 55 (75) 66 (90)

Maksimaalne võimsus pööretel (p/min) 6300 5000 5000 5000 4000 4000

Maksimaalne pöördemoment (Nm) 97 140 140 bensiin: 140 
LPG: 140 200 220

Maksimaalne pöördemoment pööretel (p/min) 3500 2250 2250 2250 1750 1750
Sissepritse tüüp mitmepunkti otsesissepritse mitmepunkti otsesissepritse mitmepunkti otsesissepritse mitmepunkti otsesissepritse ühisanum otsesissepritse ühisanum otsesissepritse
Vabalt hingav / turbolaadimine vabalt hingav turbolaadimine turbolaadimine turbolaadimine turbolaadimine turbolaadimine
Käigukast
Edaspidi käikude arv 5 5 5 5 5 5
Kiirus pööretel 1 000 p/min 1. / 2. / 3. käigul 6,37 / 11,60 / 17,05 6,78 / 12,91 / 20,48 6,50 / 10,30 / 15,75 6,78 / 12,91 / 20,48 9,63 / 18,34 / 29,10 9,63 / 18,34 / 29,10
4. / 5. / 6. käigul 23,07 / 29,87 / - 27,96 / 38,29 / - 23,85 / 34,96 / - 27,96 / 38,29 / - 39,73 / 54,41 / - 39,73 / 54,41 / -
Roolivõimendi
Roolivõimendi võimendiga (hüdrauliline elektripumbaga)
Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m) 10,82
Rooli pöörete arv ühest lukustuse asendist teise 3,2
Vedrustus
Vedrustus ees / taga Õõtshoovaga Mc-Pherson / põiktala ja keerdvedrud ning hüdraulilised amortisaatorid
Veljed ja rehvid
Standardveljed 6J15
Standardrehvid 185/65 R15
Pidurdussüsteem
ABS / pidurisüsteem standard
ESC + ASR standard
Ees: ventileeritavad kettad Ø / paksus (mm) 258 / 22
Taga: trummel Ø (tollides) 9
Sooritus
Maksimumkiirus (km/h) 158 175 175 175 164 173
Maksimaalne kiirendus 0 – 100 km/h (s) 14,7 11,1 11,0 11,3 14,6 11,8
Kütusekulu ja heitkogused (l/100 km ja g/km) vastavad Euroopa määrustele 715/2007 ja 566/2011

CO2 emissioon (g/km) 120 109 110 109 (bensiin)
98 (LPG) 90 90

Linnas (l/100 km) 6,6 5,8 5,7 5,8 (bensiin)
7,6 (LPG) 3,7 3,7

Maanteel (l/100 km) 4,6 4,3 4,5 4,3 (bensiin)
5,4 (LPG) 3,4 3,4

Keskmine (l/100 km) 5,4 4,9 4,9 4,9 (bensiin)
6,2 (LPG) 3,5 3,5

Kütusepaak
Kütusepaagi maht (l) 50 50 50 50 (32 LPG) 50 50
Massid (kg)
Sõiduki tühimass (ilma lisavarustuse ja juhita) 980 1071 1075 1090 1090 1090
Sillakoormus ees/taga 538 / 442 605 / 466 608 / 467 590 / 500 649 / 441 649 / 441
Registrimass 1555 1620 1590 1620 1670 1670
Kandevõime* 575 549 515 530 580 580
Suurim lubatud piduritega / piduriteta haagise mass 810 / 525 810 / 570 810 / 570 810 / 580 810 / 580 810 / 580

*Toodud andmed kehtivad minimaalse varustusega versioonile.



VELjED

15” TERASVELJED GROOMY 15” TERASVELJED POPSTER 15” VALUVELJED CHAMADE

ALPIVALGE (369)

MITTEMETALLIKVÄRVIDMETALLIKVÄRVID

TUMESININE (D42)

KOSMOSESININE (RPR)

MUST PÄRL (676) PLAATINAHALL (D69) LEEKPUNANE (B76) TURMALIINPRUUN (CNG)

KOMEETHALL (KNA) NAARITSAPRUUN (CNM) LASURIITSININE (RPL)



MÕÕTMED

PAGASIRUUMI MAHT (dm3) (ISO 3832)
5-istmeline konfiguratsioon 573
2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmega 1680

MÕÕTMED (mm)
A Teljevahe 2635
B Kogupikkus 4501
C Eesmine ülend 827
D Tagumine ülend 1039
E Rööbe ees 1497
F Rööbe taga 1486

MÕÕTMED (mm)
G Kliirens (5 reisijaga) 128
H Koormata sõiduki kõrgus katusereelinguta / katusereelinguga 1521 / 1552
H1 Pakiruumi laadimiskõrgus 590
H2 Pakiruumi ava kõrgus 784
H3 Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga 1921
H4 Kõrgus pakiruumi katte all 481
j1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1387
j2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1389
K Esiistmete kaugus teisest istmereast 177

MÕÕTMED (mm)
L1/2 Laius ilma küljepeegliteta/koos küljepeeglitega 1733 / 1994
L3 Pakiruumi laius rattakoobaste vahel 997
M1 Salongi kõrgus esiistmelt 14° nurga all mõõdetuna 900
M2 Salongi kõrgus teises reas, 14° nurga all mõõdetuna 886
O1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel 1415
O2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel 1434
Y1 Maksimaalne laadimispikkus tagumise istmerea seljatoeni 1054



Uus Dacia Logan MCV
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Oleme teinud kõik, et selles brošüüris oleks täpne ja ajakohane teave. Koostamisel tuginesime proovisõitude ja prototüüpautode andmetele. Dacial on õigus korrigeerida tehnilisi andmeid vastavalt vajadusele, kuna Dacia täiustab oma tooteid pidevalt. Dacia ametlikke esindajaid teavitatakse muudatustest esimesel võimalusel. Eri riikides võivad olla 
saadaval erinevad versioonid ja varustus ning osa varustusest ei pruugi olla saadaval (standard- või lisavarustusena). Enamikel juhtudel kajastavad fotod Euroopa riikides saadaolevaid versioone. Uusima teabe saamiseks palume pöörduda lähimasse DACIA ametlikku esindusse. Trükitehniliste võimaluste tõttu võivad fotodel olevad kere või sisu 
värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused on kaitstud. Käeoleva brošüüri paljundamine ükskõik mil viisil on ilma Dacia kirjaliku loata keelatud. Seaduse järgi ei ole see brošüür müügipakkumine.

www.dacia.ee

5AASTANE

*5-aastane garantii tingimusi küsi ametlikult esindajalt.  
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