Dacia Logan

Saad palju, maksad vähe!

Dacia Logan

See sõiduk

ei väsi

Sind üllatamast!

Rohkem avarust, moodne
disain, mugav sisenemine, hea
ja mõnus enesetunne ning alati
suurepärane hinna/kvaliteedi
suhe – see on uus Dacia Logan.
Sõiduki äärmiselt avaras salongis
on viis mugavat istekohta ning
pakkide jaoks rohkesti ruumi.
Tänu erakordselt laiale ja
kõrgele salongile tunnevad ka
kolm taga istuvat täiskasvanut
ennast vabalt ja mugavalt.
Dacia Logani pagasiruum on oma
klassi suurim, tervelt 510 liitrit! Sinna
mahuvad hõlpsasti kõigi pereliikmete
pakid. Dacia Logani tugev kere peab
hästi vastu ka rasketel teedel ja
äärmuslikes ilmastikutingimustes. Tänu
kõrgele töökindlusele ja ohutusele on
Dacia Loganil kolmeaastane garantii.

Uus mootorivõre, uus põrkeraud ja uued esituled

Dacia Logani täielikult ümber kujundatud tagaosas

Uue välimuse saanud küljepeeglid on mugavad ja

lisavad Dacia Logani esiosale jõulisust ja modernsust.

torkavad silma hästi tervikusse sulanduvad uued tuled

võimaldavad sõiduki taga toimuvat selgelt jälgida.

ja uus põrkeraud.
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Ruumikas

Ruumi ei ole kunagi ülearu.
Dacia Logani tõeliselt avaras salongis
on viis väga mugavat istekohta. Tänu
erakordselt laiale ja kõrgele salongile
tunnevad kõik sõitjad ennast mugavalt.
Ning ärgem unustagem pagasiruumi!
510-liitrine pagasiruum mahutab
kõikide reisijate vajalikud asjad.
Dacia Logan on ideaalne sõiduk
nii sisseostude sooritamiseks,
tööreisideks kui ka perepuhkuseks...

Kergesti ligipääsetav tagaiste mahutab kolm reisijat.

Dacia Logan on tõeliselt universaalne sõiduk. Tänu

Suur 510-liitrine pagasiruum mahutab mugavalt

Tänu erakordselt kõrge laega salongile tunnevad kõik

sellele, et tagaistme keskmist peatuge saab seljatoe

kõik pakid nii perega puhkusele kui ka sõpradega

reisijad ennast mugavalt ka pikkadel reisidel.

sisse peita, näeb juht väga hästi taha.

nädalalõppu veetma sõites.
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Rohkesti ruumi
ja täielik

vabadus
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Palju eeliseid

Mugavas ja ruumikas
salongis ununevad

kõik igapäevamured.
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Teekond Dacia Loganiga on tõeline nauding.
Hea varustusega ergonoomilises salongis on
väga mugav ja nauditav reisida. Tänu istme
ja rooli kõrguse reguleerimise võimalusele
saab juht valida endale mugava sõiduasendi.
Arvukad hoiulaekad aitavad salongi ruumi
maksimaalselt ära kasutada ning konditsioneer
loob meeldiva ja paraja temperatuuriga
õhustiku.

Ergonoomiline juhikoht pakub erakordselt head

Esiistmete seljatugedel on mugavad ja praktilised

Dacia Logani kroomitud uksekäepidemed toonitavad

nähtavust. Kõik hoovad ja lülitid on käeulatuses ning

taskud.

sõiduki moekat viimistlust.

istme kõrgust saab reguleerida.
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Usaldusväärne

Heade sõiduomadustega, ohutu ja
töökindel...
Moodne ja soliidne Dacia Logan on mugav
ja funktsionaalne sõiduk. Nii bensiini- kui
ka diiselmootoreid iseloomustavad madalad
ülalpidamiskulud, suur töökindlus ja lihtne
hooldus.
ABS ja elektrooniline pidurdusjõu
jaotussüsteem tagavad sõidu ajal optimaalse
stabiilsuse ja lühikese pidurdusteekonna.
Reisijaid kaitsevad kolmepunkti-turvavööd
ja peatoed (kõigil istmetel) ning eesmised ja
külgmised turvapadjad. Dacia Logan viib Sind
turvaliselt pärale!

Ruumikas
salong

ja optimaalne

ohutus.
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Dacia Logani standardvarustusse kuuluvad ABS

1,5 dCi mootor esindab tehnoloogia viimast sõna ning

Moodne, dünaamilise kujuga näidikutepaneel on

ja elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem, mis

teise põlvkonna ühisanumsissepritse garanteerib

kergesti loetav.

tagavad sõidu ajal optimaalse stabiilsuse ja lühikese

ühtaegu suure võimsuse ja väga väikese kütusekulu.

pidurdusteekonna.
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Versioon

Access
Mootor: 1,4 75 hj
STANDARDVARUSTUS
• Musta värvi mootorivõre
• Musta värvi, salongist käsitsi
reguleeritavad küljepeeglid
• Musta värvi uksekäepidemed
• 15” terasveljed koos väikeste
ilukilpidega
• Juhi turvapadi
• ABS koos hädapidurdusassistendiga
• Kolmepunkti-turvavööd taga
• Reguleeritava kõrgusega peatoed
esiistmetel

• Kolm peatuge teises istmereas
(keskmine on seljatoest
väljatõmmatav)
• Tahhomeeter
• Elektrooniline transponderiga
immobilaiser
• Taskud esiustes
• Raadiovalmidus
• Soojendusega tagaaken
• Päevatuled
• Istmekatted Ducas
LISAVARUSTUS
• Metallikvärv

Versioon

Ambiance

Mootorid: 1,4 75 hj, 1,5 dCi 68 hj
STANDARDVARUSTUS
AMBIANCE = ACCESS +:
• Kroomviimistlusega mootorivõre
• Musta värvi küljeliistud
• Kere värvi põrkerauad
• 15” terasveljed koos suurte
ilukilpidega
• Roolivõimendi
• Puldist kesklukustus
• Reguleeritava kõrgusega
kolmepunkti-turvavööd esiistmetel
• Eemaldatav tuhatoos ja
sigaretisüütaja
• Pagasiruumi valgustus
• Toonitud klaasid
• Istmekatted Geneva
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LISAVARUSTUS
• Kõrvalistuja turvapadi
• Ohutuspakett:
-- kõrvalistuja turvapadi
-- külgturvapadjad
• Elektripakett:
-- elektrilised aknad ees
• Udutuled
• CD-raadio
• Metallikvärv
*Lisavarustusena saab valida CD-mängija.

Limiteeritud
väljalase

Arctica

Mootorid: 1,4 75 hj, 1,5 dCi 68 hj
STANDARDVARUSTUS
LE ARCTICA = AMBIANCE +:
• Konditsioneer

LISAVARUSTUS
• Kõrvalistuja turvapadi
• Ohutuspakett:
-- kõrvalistuja turvapadi
-- külgturvapadjad
• Elektripakett:
-- elektrilised aknad ees
• Udutuled
• CD-raadio
• Metallikvärv
*Lisavarustusena saab valida CD-mängija.

Versioon

Lauréate
Mootorid: 1,4 75 hj, 1,6 87 hj,
1,5 dCi 68 hj
STANDARDVARUSTUS
LAUREATE = AMBIANCE +:
• Kere värvi küljeliistud
• Kere värvi uksekäepidemed
• Elektrilised kere värvi küljepeeglid
• Kroomliist pagasiruumi luugil
• Udutuled
• 15” terasveljed koos suurte
ilukilpidega
• Puldist kesklukustus
• Kõrvalistuja turvapadi
• Reguleeritava kõrgusega rool
• Pardakompuuter
• Elektrilised aknad ees
• Reguleeritava kõrgusega juhiiste
• Tasku mõlema esiistme seljatoel
• Istmekatted Pliss

LISAVARUSTUS
• Külgturvapadjad
• Mugavuspakett:
-- konditsioneer
-- MP3-mängijaga CD-raadio
-- nahkkattega rool
• Elektrilised aknad taga
• 15” valuveljed
• Metallikvärv

MP3-mängijaga CD-raadio on lisavarustuses.
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TEHNILISED ANDMED
MOOTORID

1.4 75

1.6 87

1.5 dCi 68

Heitgaaside emissiooni standard

Euro 4

Euro 4

Euro 4

5

5

5

K7J 710

K7M 710

K9K 792

1390

1598

1461

79,5 x 70

79,5 x 80,5

76 x 80,5

Istmete arv

Mootor
Mootori tüüp
Mootori töömaht (cm3)
Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm)
Silindrite arv
Surveaste
Klappide arv
Maksimumvõimsus kW (hj) pöörlemissagedusel (p/min)
Maksimaalne pöördemoment (N·m) pöörlemissagedusel (p/min)
Sissepritse tüüp

4

4

4

9,5

9,5

17,9

8

8

8

55 (75) pööretel 5500

64 (87) pööretel 5500

50 (68) pööretel 4000

112 pööretel 3000

128 pööretel 3000

160 pööretel 1700

hargsissepritse

hargsissepritse

ühisanum-otsesissepritse

Kütuse tüüp

bensiin

bensiin

diisel

Katalüsaator

standard

standard

standard

JH1

JH3

JH3*160

5

5

5

7,24

7,24

8,74

Käigukast
Tüüp
Edasikäikude arv
Kiirus (km/h) pöörlemissagedusel 1000 p/min 1. käiguga
2. käiguga

13,18

13,18

15,78

3. käiguga

19,37

19,37

22,25

4. käiguga

26,21

26,21

30,42

5. käiguga

33,94

33,94

39,84

Roolisüsteem
Pöörderaadius, äärekivist äärekivini (m)

10,5

Rooli pöördeid vasakult paremale (võimendita / võimendiga)

4,5 / 3,2

Vedrustus
Ees

MacPherson-tüüpi keerdvedrustus

Taga

H-kujuline väändetala koos spiraalvedrudega

Veljed ja rehvid
Standardveljed

6,0 J 15

Standardrehvid – ees/taga

185/65 R 15

Pidurid
Pidurisüsteemi tüüp

X

Bosch 8.1 ABS

standard

EBD

standard

Elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem

standard

Eesmiste ketaste läbimõõt (mm)

259

Tagumiste trumlite läbimõõt (“)
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Kiirusomadused
Tippkiirus (km/h)

162

175

Kiirendus 0–100 km/h

13

11,5

15

34,9

33,5

36,5

Aeg 1000 m läbimiseks paigaltstardist (s)

158

Aerodünaamika
Õhutakistustegur (Cx)

0,36

Kütusekulu eec 2004/3 järgi (liitrit / 100 km)*
CO2 (g/km)

165

170

Linnas

9,6

10,0

120
5,0

Maanteel

5,4

5,6

4,3

Kombineeritud tsükkel

7,0

7,2

4,5

Mahud
Kütusepaak (liitrit)

50

Massid (kg) sõltuvalt sõiduki varustustasemest
Tühimass ilma koormata

975

980

Esisilla koormus tühimassi korral

580

585

1065
655

Tagasilla koormus tühimassi korral

395

395

410

Maksimaalne täismass

1535

1540

1600

Täismass haagisega

2300

2300

2350

Piduritega haagis

1100

1100

1100

Piduriteta haagis

525

525

570

* Kütusekulu ja CO2 emissioon vastavad direktiivi 80/1268/EMÜ nõuetele.

Dacia Eco2 logo kinnitab vastavust kolmele kriteeriumile: sõiduki CO2 emissioon on väiksem kui 140 g/km, sõiduk on toodetud ISO 14001 sertifikaadiga tehases,
millel on madal keskkonnamõju, ning vähemalt 5% sõiduki plastosadest on ümbertöödeldud plastist. Dacia Eco2 logo tähendab, et keskkonnaga on arvestatud nii
sõiduki loomise, kasutuse kui utiliseerimise staadiumis.
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STANDARD- JA LISAVARUSTUS
Access

Ambiance

Arctica

Lauréate

Kere värvi põrkerauad (alumine osa)

-

l

l

l

Kroomviimistlusega mootorivõre

-

l

l

l

Mustad / kere värvi uksekäepidemed ja küljepeeglid

l/-

l/-

l/-

-/l

Mustad / kere värvi küljeliistud

-/-

l/-

l/-

-/l

-

-

-

l

l/-

-/l

-/l

-/l

Välimus

Kroomliist pagasiruumi luugil
15” terasveljed koos väikeste / suurte ilukilpidega
15” valuveljed

-

-

-



Metallikvärv









Ette-taha reguleeritavad esiistmed

l

l

l

l

Reguleeritava kõrgusega juhiiste

-

-

-

l

Kroomliist õhuavade / näidikutepaneeli ümber

-/-

-/l

-/l

l/l

Musta / helehalli taustaga näidikutepaneel

Salong

l/-

l/-

l/-

-/l

Kroomviimistlusega uksekäepidemed salongis

-

-

-

l

Kangaga kaetud esi- ja tagauksed

-

-

-

l

Kangaga kaetud pagasiruumi külgseinad

-

-

-

l

Süsihall viimistlus (istmekatted Ducas)

l

-

-

-

Süsihall viimistlus (istmekatted Geneva)

-

l

l

-

Süsihall viimistlus (istmekatted Pliss)

-

-

-

l

Aktiivne ja passiivne ohutus
ABS koos hädapidurdusassistendiga
Juhi / kõrvalistuja turvapadi
Külgturvapadjad

l

l

l

l

l/-

l/ või *

l/ või *

l/l

-

*

*



l/-

l/l

l/l

l/l

Kolmepunkti-turvavööd taga

l

l

l

l

Kolm reguleeritava kõrgusega peatuge teises istmereas (keskmine on seljatoest väljatõmmatav)

l

l

l

l

Reguleeritava kõrgusega peatoed esiistmetel

l

l

l

l

l

l

l

l

Tahhomeeter

l

l

l

l

Roolivõimendi

-

l

l

l

Pardakompuuter

-

-

-

l

Kolmepunkti-turvavööd / reguleeritav kõrgus

Turvalisus
Elektrooniline transponderiga immobilaiser

Juhtimine

Nähtavus
Udutuled

-





l

Kolme kiirusega esiklaasipuhastajad

l

l

l

l

Soojendusega tagaaken

l

l

l

l

Salongist käsitsi reguleeritavad küljepeeglid

l

l

l

l

Elektrilised soojendusega küljepeeglid

-

-

-

l

Mugavus
Kesklukustus / kaugjuhtimine

-/-

l/*

l/*

l/l

Elektrilised aknad ees

-

*

*

l

Elektrilised aknad taga

-

-

-



Reguleeritava kõrgusega rool

-

-

-

l

Toonitud klaasid

-

l

l

l

Kõrvalistuja peegliga päikesesirm

-

l

l

l

-/l

l/l

l/l

l/l

Taskud esiustes

l

l

l

l

Tasku mõlema esiistme seljatoel

-

-

-

l

Pagasiruumi valgustus

-

l

l

l

Neljaastmeliselt reguleeritav soojendus ja ventilatsioon

l

l

l

l

Konditsioneer

-

-

l

*

Raadiovalmidus

l

l

l

l

CD-raadio

-





-

MP3-mängijaga CD-raadio

-

-

-

*

Ohutuspakett

-





-

Mugavuspakett

-

-

-



Elektripakett

-





l

Eemaldatav tuhatoos / sigaretisüütaja

Soojendus ja ventilatsioon

Helisüsteem

Varustuspaketid

l standardvarustus

 lisavarustus

- ei ole saadaval

* paketi osa
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VÄRVID
Mittemetallikvärv (OV)

Valge 369
Alpine White (OV)

Metallikvärv (TE)

Sinine 61H
Marine Blue (OV)

Punane 21D
Passion Red (OV)

Must 676
Black Pearl (TE)

Hall D69
Platinum Grey (TE)

Hall KNM
Basalt Grey (TE)

Hall KNA
Comet Grey (TE)

Sinine RNZ
Electric Blue (TE)

Sinine RNF
Mineral Blue (TE)

Sinine RNA
Extreme Blue (TE)

Punane B76
Fire Red (TE)

MÕÕTMED

Pagasiruum (dm3 ISO normi järgi)
MÕÕTMED (mm)
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A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
M1
N
N1
P1
P2
Y
Y1
Y2
Y3
Z1
Z2

Pagasiruumi maht
Teljevahe
Üldpikkus
Eesmine ülend
Tagumine ülend
Rööbe ees
Rööbe taga
Laius küljepeegliteta / küljepeeglitega
Koormamata sõiduki kõrgus
Koormamata sõiduki pagasiruumi läve kõrgus
Koormatud sõiduki kliirens
Salongi pikkus (pedaalide juurest tagaistme seljatoeni)
Salongi laius ees istujate küünarnukkide kohal
Salongi laius taga istujate küünarnukkide kohal
Salongi laius ees istujate küünarnukkide kõrgusel
Salongi laius taga istujate küünarnukkide kõrgusel
Pearuum ees, istmeseljatoe kalle 14º
Pearuum taga, istmeseljatoe kalle 14º
Pagasiruumi ava laius ülaservas
Pagasiruumi ava laius allservas
Pagasiruumi ava maksimumlaius
Pagasiruumi laius rattakoobaste vahel
Pagasiruumi maksimumpikkus
Pagasiruumi kõrgus

510
2 630
4 290
800
858
1 483
1 470
1 740 / 1 989
1 525
690
155
1 685
1 418
1 428
1 390
1 420
906
873
1 072
941
1 127
1 030
1 005
520

Lisatarvikud
1. Haagisekonks
Haagisekonks võimaldab vedada kuni
1100 kg haagist. Konksu on võimalik ka
eemaldada.

1.

2.

3.

2. Alarm
Lisaks puldist kesklukustusele saab Daciale
valida alarmi, mis kaitseb sõidukit varguse
ja salongi sissemurdmise eest.
3. Parkimisassistent
Logani parkimisassistent annab
tagurdamise ajal lähenevast takistusest
helisignaalidega märku, muutes
parkimiskohale manööverdamise palju
kergemaks.

4.

5.

4. Suusaboks Deluxe 6 suusapaari
jaoks
Katusereelingute külge kinnitatav
suusaboks Deluxe mahutab tervelt kuus
paari suuski ning seda on tänu suurele
avamis- ja sulgemisnupule väga mugav
kasutada. Kahekordse varguskaitse
tagavad nii boksi enda turvakinnitused kui
suusakinnitused boksi sees.
5. Porikaitsed
Kaitsevad keret määrdumise eest.
6. Istmekatted „ELEGANCE“
Kaitsevad suurepäraselt sõiduki
originaalistmekatteid. Valmistatud
spetsiaalselt Logani salongi mõõtude järgi.
7. Käetugi esiistmete vahel
Esiistmete vahel oleva käetoe kallet saab
vastavalt soovile muuta. Ühtlasi peidab see
endas praktilist hoiulaegast.

7.

8. Lävepaku liistud
Elegantsed liistud kaitsevad Logani
lävepakkusid.
9. Põrandakatted „MADRIGAL“
Spetsiaalne neljaosaline põrandakatete
komplekt kaitseb sõiduki salongi kulumise
ja niiskuse eest. 100% salongi mõõtudega
ühilduv. Tumehall.

6.

8.

10. Kummist põrandamatid
Seda sorti matid sobivad eriti hästi siis,
kui sõidukit kasutatakse intensiivselt.
Kaitsevad salongi lume ning pori ja muu
mustuse eest.
11. Lapseiste „Duo Plus“
Isofix-kinnituskohtade jaoks mõeldud
Duo Plus sobib üheksakuustele kuni
nelja-aastastele lastele. Istme võib
kinnitada ainult näoga sõidusuunas.
Viiepunktilise kinnitusrihmaga iste hoiab
last väga kindlalt paigal. Tänu Isofixlukustussüsteemile on seda väga kerge
paigaldada.

9.

10.

11.

12. Navigatsioonisüsteem
Navigatsioonisüsteem Tom Tom koos
Kesk- ja Lääne-Euroopa kaartidega.
13. Mobiilikomplekt Bluetoothi
funktsiooniga*
Telefoni “käed vabad” komplektil Parrot on
värviline LCD-ekraan ja kaks sisseehitatud
mikrofoni. Võimaldab vaadata kõneloendit
ja numbrit, millelt helistatakse.
14. CD-raadiod ja kõlarid
Täpsemat teavet Pioneeri, Alpine’i,
Kenwoodi ja Sony toodete kohta saad
Dacia volitatud esindustest.

12.

13.

14.

*Täielikku nimekirja pakutavast lisavarustusest küsi Dacia
volitatud edasimüüjatelt.

Dacia
Uued lahendused,
mille aluseks on Sinu ootused.
Dacia ja Sina - see on intelligentne kompromiss. Sa eelistad turvalisi ja täpseid lahendusi, kuid mõistliku hinna eest. Me
arvestame nende soovidega.

Meie sõidukid sobivad inimesele, kes hindab praktilisi lahendusi. Ruumikus, suur pagasiruum, tugev kerekonstruktsioon ning
konkurentsivõimelised ekspluatatsioonikulud on Dacia sõidukite peamised väärtused.

Kõik on tehtud selleks, et tagada kasutajale mugavus ja sõidurõõm.

Renault’ kontserni kuuluva kaubamärgina on meie sõidukid varustatud tunnustatud tehniliste lahendustega, mis oma
efektiivsust ja vastupidavust on juba tõestanud. See võimaldab pakkuda autole 3-aastast garantiid ja äärmiselt madalaid
ekspluatatsioonikulusid.

Valides Dacia, valid usalduse.

Lähem informatsioon veebilehel: www.dacia.ee
Oleme teinud kõik selleks, et tagada antud informatsiooni täpsus ja päevakohasus. Väljaande koostamisel oleme toetunud prooviseeriatele või prototüüpidele. Kuna
DACIA tegeleb pidevalt oma toodete täiustamisega, jätame endale õiguse teha sõiduki tehnilistes andmetes muudatusi. DACIA volitatud esindajaid teavitatakse
muudatustest võimalikult kiiresti. Versioonid võivad olla piirkonniti erinevad, st mõned varustuselemendid (standardseadmed või lisaseadmed) ei pruugi olla igal pool
saadaval. Enamikul juhtudel esindavad toodud pildid Euroopas müüdavate sõidukite valikut. Värskeima informatsiooni saamiseks palume pöörduda lähima DACIA
volitatud esindaja poole. Seoses trükitehniliste piirangutega võivad värvid illustreerivatel piltidel või fotodel tegelikest sõiduki värvidest või salongimaterjalide toonidest
veidi erineda. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva väljaande osaline või täielik kopeerimine on DACIA kirjaliku loata keelatud. Käesolev brošüür ei ole juriidiline pakkumine.

