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דאצ'יה לודג'י, המיניוואן מבית דאצ'יה, נותן מענה מושלם לצרכים של 
משפחות בנות זמננו. הוא מעניק לכם את האפשרות ליהנות מ-7 מקומות

ישיבה מקוריים ונוחים לגישה ומתא נוסעים נדיב ביותר. לנוחיותכם, הוא 
מציע מרחב פנימי גם בשורת המושבים השלישית, עיצוב פנימי אלגנטי, 
ציוד מודרני ושימושי כאחד ואיזור מטען בעל נפח מהגדולים בקטגוריה. 
מתוך נאמנות מלאה ל-DNA של דאצ'יה, מציע לודג'י את כל האיכויות 

הנחוצות לכם מבחינת אמינות ועמידות.  

 
לבסוף, הודות למנוע הטורבו בנזין TCe130 בעל הזרקה ישירה, הוא מציע 

גם צריכת דלק חסכונית.  
עם נוחות מירבית, מרחב פנימי לכולם, ציוד שימושי, מנועים חסכוניים,  

אחריות ל -3 שנים או 100,000 ק"מ* - בלודג'י הכל מגיע בגדול...
מלבד המחיר!

שלום, 
הכירו את דאצ'יה לודג'י.

*המוקדם מביניהם.
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מקדם את פניכם,
ובגדול.

ברגע שתפתחו את הדלת של דאצ'יה לודג'י,  
תיווכחו עד כמה הוא שימושי. מרחב עצום שתוכנן להכיל את כל המשפחה 

שלכם, עם מחזיקי ספלים חכמים שהופכים את הבוקר לנעים יותר בתא 
הנוסעים... ומחשבה על כל פרט ופרט.

7 מקומות ישיבה מקוריים ומרחב נדיב בשורה השלישית, הן מבחינת מרווח 
ברכיים והן מבחינת מרווח ראש, הופכים את הלודג'י לאחד מכלי הרכב 

הטובים בקטגוריה.

לאווירה הנעימה בתא הנוסעים תורמת גם מערכת יעילה של חימום ומיזוג 
אוויר, אשר מבטיחה נוחות תרמית אחידה ברחבי תא הנוסעים. וכשכולם 

יושבים בנוחות בלודג'י, המיניוואן המפנק, נהנים הן הנהג והן הנוסעים 
מתחושה נעימה של בית.
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דאצ'יה לודג'י נותן מענה לכל הדרישות שלכם. 
 צריכים להגדיל את נפח תא המטען? רק תבקשו...

והוא מיד ימלא את משאלותיכם.
מושב הספסל בשורה השנייה ניתן לקיפול ולהטייה 

ביחס פיצול של 1/3-2/3. גם את השורה השלישית 
 אפשר לקפל, להטות ואף להסיר לגמרי מהרכב. 

כך תוכלו לעבור בקלות ממצב של 7 מקומות ישיבה 
למצב של 2 מקומות ישיבה. נפח תא המטען של 

 דאצ'יה לודג'י הוא מעל לכל תחרות. כבר במצב של
7 מקומות ישיבה הוא מציע נפח של 207 ליטר, ואפשר 

להגדיל אותו עד 2,617 ליטר במצב של 2 מקומות 
ישיבה. 

בנוסף, סף ההטענה הנמוך והשימושי מסייע להכניס 
ולהוציא פריטי מטען גדולים. מהיום, אתם לא צריכים 

יותר לבחור בין תא נוסעים מרווח לבין נפח גדול 
להובלת מטען. בלודג'י תוכלו ליהנות מכל העולמות!

וזה עוד לא הכל: דאצ'יה לודג'י אינו מסתפק בכך. הוא 
מציע לכם נפח נוסף של עד 30 ליטר* בתאי אחסון 

נוחים שמותקנים ברחבי תא הנוסעים וכוללים גם תא 
אחסון נדיב ונגיש בחלק העליון של לוח המחוונים.

כיסוי נשלף לאזור המטען

מושב ספסל מתקפל ביחס פיצול ש ל
1/3-2/3 בשורה השנייה

תא אחסון בחלק העליון של לוח המכשירים

בכל מצב 
אנחנו גמישים.
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כשמדובר במשפחה שלכם, הבטיחות נמצאת בראש סדר העדיפויות. כך 
גם כשמדובר בלודג'י.

4 כריות אוויר הכוללות 2 כריות אוויר צדיות מלפנים, מערכת ABS לסיוע 
בבלימת חירום, מערכת ESC )בקרת יציבות אלקטרונית(, מגביל מהירות 

 ושלושה מקומות ישיבה עם נקודות עיגון ISOFIX בשורה השנייה. 

לא חסכנו דבר בכל הקשור להגנה על יקיריכם. 
 אבל כדי שאתם תחסכו בהוצאות ההסעה של המשפחה, 

תיכננו את דאצ'יה לודג'י בהתאם: עלויות תחזוקה נמוכות ככל האפשר, 
מנוע טורבו בנזין חסכוני )צריכת דלק של 6.5 ליטר ל-100 ק"מ*(, 

כל הידע והמחשבה של דאצ'יה יושמו בצורה מושלמת בלודג'י.

כל המשפחה
אומרת תודה.

*התמונה להמחשה בלבד.
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הובלת מטען
1. התקן וו גרירה קבוע

התקן זה, המיועד לעבודה מאומצת.  
עומד בתקנים מחמירים כדי להבטיח  

חוזק ואמינות.

2. מוטות גגון רוחב מאלומיניום
שילוב של מוטות הגגון הרוחביים על מסילות הגגון 

האורכיות מאפשר להגדיל את היכולת להוביל מטען 
באופן בטיחותי.

 3. תא אחסון
תיבת נשיאה על הגג מעניקה מרחב אחסון נוסף של 

400 ליטר. מותקנת על מוטות הגגון הרוחביים, כולל 
נעילה.

*לא כולל את מוטות הגגון.

אבזור חיצוני
4. מגיני בוץ אחוריים 

משתלבים בצורה מושלמת בעיצוב של הרכב ומסייעים 
.ך להגן על המרכב מפני אבני חצץ ובוץ שניתזים מהדר

5. סט מסיטי רוח קדמיים
מסייעים לנסיעה מאווררת, נעימה ושקטה.

*התמונות להמחשה בלבד.
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*התמונות להמחשה בלבד.

אבזור פנימי
6.  צידנית קירור ניידת לרכב

קירורית ניידת עם חיבור לחשמל ביתי +  
חיבור למצת ברכב. 20 ליטר, 12 וולט.

7. רשת אופקית לחפצים בתא מטען
מאפשרת לאחסן באזור המטען חפצים ולמנוע תזוזה 
שלהם במהלך הנסיעה. הרשת מתחברת באמצעות 

חיבורים מקוריים של הרכב.

8. רשת אנכית לחפצים בתא מטען
מספקת מקום אחסון נוסף באזור המטען ומבטיחה 
שחפצים קטנים יאוחסנו בבטחה במצב אנכי הודות 

לשלושת התאים שלה. 

9. סט שטיחים מעוצבים מבד
שטיחוני הרצפה מבד מיוצרים לפי מידה, בהתאמה 

מושלמת לאבזור הפנימי: הם משתלבים בצורה 
מושלמת בחלל הפנימי של רכבך ומעניקים לך רמות 

גבוהות של איכות ובטיחות.

חבילת משפחה
10. מולטימדיה תואמת מקורית

11. הוט ספוט
12. חיישני רוורס לסיוע בחנייה

מערכת זו מקלה על התמרון ומבטיחה 
.ך זיהוי עצמים שהלודג׳י שלך עלול לפגוע בהם בדר

6

910

12

78

11



ציוד עיקרי

מזגן אוויר מקורי  •
פנסי ערפל קדמיים  •

משענת יד לנהג  •
מראות צד מתכווננות חשמלית  •

מוטות גג בצבע כסף  •
ריפוד בד בצבע שחור  •

4 כריות אוויר  •
צלחות נוי ״15  •

מגשים מתקפלים למושבים האחוריים  •
גלגל חלופי בגודל מלא  •

הגה מתכוונן לגובה  •
מושב נהג מתכוונן למרחק  •

ONE TOUCH 4 חלונות חשמל עם מנגנון  •
בקרת שיוט עם מגביל מהירות  •

MediaNav Evolution 7.0מערכת מולטימדיה ״  • 
Apple CarPlay -ול Android Auto -עם תאימות ל

מצב ECO לחיסכון בדלק  •
START & STOP מערכת  •

הגה וידית הילוכים בציפוי עור סינתטי  •
ABS, ESP, BA, EBD מערכות בטיחות  •

כושר גרירה עם בלם 1,400 ק״ג  •

*התמונה להמחשה בלבד.
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אבזור פנימי

מזגן אוויר מקורי
משענת יד לנהג

ריפוד בד בצבע שחור
מגשים מתקפלים למושבים האחוריים

חיישני לחץ אוויר
ONE TOUCH 4 חלונות חשמל עם מנגנון

גלגל חלופי בגודל מלא
הגה מתכוונן לגובה

מושב נהג מתכוונן למרחק
בקרת שיוט עם מגביל מהירות

Media nav Evolution 7.0  מערכת מולטימדיה 
Apple CarPlay -ול Android Auto -עם תאימות ל

״

מצב ECO לחיסכון בדלק
START & STOP מערכת

הגה וידית הילוכים בציפוי עור סינתטי
כושר גרירה עם בלם 1,400 ק"ג

תא אחסון עליון
5 מעמדים לכוסות

12V 3 שקעי
מראה מרכזית מגדילה

מושב אחורי מפוצל ביחס 1/3-2/3
גימור פנימי שחור משולב כרום

תא כפפות+ תא חיצוני פתוח
6 תאי אחסון בדלתות )קדמי + אחורי(

תאורה בתא מטען

אבזור חיצוני

פנסי ערפל קדמיים
מראות צד מתכווננות חשמלית

מוטות גג בצבע כסף
DACIA -מדרך סף בגימור כרום

חישוקי פלדה "15 + צלחות נוי
מראות צד בצבע שחור מבריק

פגוש קדמי בצבע הרכב
מגיני צד לדלתות בצבע שחור

בטיחות
4 כריות אוויר

EBD, BA, ESP, ABS מערכות בטיחות

*התמונה להמחשה בלבד.
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גלגלים וצמיגים
R15 185/65מידות צמיגים

בלמים
ABS/EBAABS/EBA/ESC

ESP סטנדרטימערכת חלוקה אלקטרונית של כוח הבלימה
ESC סטנדרטימערכת בקרת יציבות

דיסק מאוורר 24X280בלמים קדמיים
תוף "9בלם אחורי

 צריכת דלק
ופליטת מזהמים**

6.5צריכת דלק משולבת )ליטר/100 ק"מ(
53מיכל דלק )ליטר(

ביצועים
194מהירות מירבית )קמ"ש(

9.2האצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(

משקל )ק״ג(
1,324משקל עצמי

1,894משקל מירבי כולל של הרכב
1,400משקל מירבי מורשה של גרור עם בלמים

  660משקל מירבי מורשה של גרור ללא בלמים

מנוע
TCe130

בנזיןדלק
H5H E4סוג מנוע*

1,332נפח )סמ"ק(
72.2x81.4קדח x מהלך )מ"מ(

4/16מספר צילינדרים/שסתומים
131/4,500הספק מירבי )סל״ד/כ״ס(

24.5/1,600מומנט מירבי )סל״ד/קג״מ(
הזרקה ישירהאספקת דלק
מגדש טורבואספקת אוויר

תיבת הילוכים
ידניתסוג תיבת ההילוכים

6 הילוכיםמספר ההילוכים הקדמיים

היגוי
הגה כוח )הידראולי(סוג

11.1/11.6קוטר סיבוב בין מדרכות/קירות )מטר(

מתלים
דמוי מקפרסון עם זרוע משולשתמתלים קדמיים

 קורת פיתול מטיפוס H עם מתלה בעל שקיעה מתלים אחוריים
מתוכנתת וקפיצים לולייניים

לבן קרח )369(

תוספת בגין צבע מטאלי ₪1,200

)KNA( אפור מטאלי )KQA( כסף מטאלי

*באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית, ייתכן ותידלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן 
כדי לבצע ניקוי למסנן הנ״ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותידלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן השמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן 

בתכנית התחזוקה התקופתית לרכב. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב ובחוברת אחריות ושירות.
**נתוני צריכת הדלק הם עפ״י תוצאות מבחן מעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה משמעותית הואיל והיא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך וגורמים נוספים.
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הממדים בתרשים )במ"מ(
2,810 רוחק סרנים A
4,498 אורך כולל של המרכב B
822 שלוחה קדמית C
866 שלוחה אחורית D

1,492 מפשק גלגלים קדמיים E
1,478 מפשק גלגלים אחוריים F

 1,751/2,004 רוחב כולל ללא/עם מראות חיצוניות G
1,679/1,680 גובה ללא עומס/עם מסילות גג H

2,010 גובה ללא עומס כשהדלת האחורית המתרוממת פתוחה H1
605 גובה סף אזור המטען )ללא עומס( J
120 מרווח גחון )עם עומס( K
177 מרווח ברכיים בשורה השנייה L
144 מרווח ברכיים בשורה השלישית L1

1,408 מרווח מרפקים מלפנים M
1,466 מרווח מרפקים מאחור בשורה השנייה M1
1,357 מרווח מרפקים מאחור בשורה השלישית M2
1,401 מרווח כתפיים מלפנים N
1,424 מרווח כתפיים מאחור בשורה השנייה  N1
1,300 מרווח כתפיים מאחור בשורה השלישית  N2
1,003 P מעלות בשורה הראשונה14מרווח ראש בזווית 
952 P1 מעלות בשורה השנייה14מרווח ראש בזווית 
867 P2 מעלות בשורה השלישית14מרווח ראש בזווית 
859 רוחב מינימלי של פתח אזור המטען בחלק העליון

Y1,067 רוחב מקסימלי של פתח אזור המטען בחלק העליון
1,035 רוחב הפתח של אזור המטען בחלק התחתון Y1
1,130 רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים Y2
894 גובה הפתח של אזור המטען Z

1,180 אורך אזור המטען מאחורי מושב הספסל של שורת המושבים השנייה Z1
378 תמושבים השלישית הרי מושב הספסל של שוראחומטען ר המאזוך אור Z2
583 גובה מתחת לכיסוי אזור המטען Z3

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

Regulation (EC) 715/2007 ,80/1268/EEC ,המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה**

דרגת זיהום אוויר *מ" ק010-ליםרטילב  PLTWת לבושק מלת דכירי צנותנ םגד
7דרגה  6.5 ינדן ייזנו בברו’ ט ל.331 יג’דול

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 78 9 10 11 12 13 14 15

)ISO 3832 נפח )ליטר( )לפי תקן
207במצב של 7 מקומות ישיבה )עד לחלק העליון של משענת הגב(

1,861במצב של 2 מקומות ישיבה כששורת המושבים השלישית מקופלת כלפי מטה
2,617במצב של 2 מקומות ישיבה ללא שורת המושבים השלישית )עד לגג(

*התמונה להמחשה בלבד.

מקרא:      מערכת מותקנת בדגם הרכב      מערכת אופציונלית להתקנה      מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת רמת
בטיחות נמוכה 0בטיחות גבוהה 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

0 ינדן ייזנו בברו’ ט ל.331 יג’דול 128

כריות אוויר  4
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

זיהוי הולכי רגל 
זיהוי רכב דו-גלגלי

בקרת שיוט אדפטיבית
מצלמת רוורס

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

מערכת למניעת שכיחת ילד ברכב 
מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

זיהוי תמרורי מהירות
חיישני חגורות בטיחות

 DACIA LODGY

מידות
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עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים 
.ד מסיבות  .ר מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלב יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזו
הקשורות בדפוס, ייתכן שצבעים מסוימים במסמך זה יהיו שונים מצבעי המרכב או צבעי הריפוד בפועל. כל הזכויות שמורות. אסור להפיק מסמך זה או חלקים ממנו בשום תצורה ובשום אמצעי ללא אישור מראש ובכתב מחברת דאצ'יה. ט.ל.ח.

לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: 5755* DACIA.CO.IL
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*המוקדם מביניהם


