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 Dacia Logan MCV
הפסקה גדולה בשגרת החיים שלכם.

עיצוב עם קווים אלגנטיים, מרווח פנים גדול המשדר נוחות וחופש כבר ממבט ראשון...  
לוגאן MCV בהחלט ימצא חן בעיניכם!

מכיוון שיש לנו חיים מגוונים בין עבודה לפנאי, תגלו שאפשר לעצור את החיים ולנסו ת
דברים חדשים. לצאת לטיולים קצרים או לנסיעות ארוכות עם מרחב נדיב וגמיש הכולל חמישה 

מושבים אמיתיים ותא מטען בנפח של 573 ליטר. חבילת הטכנולוגיה השימושית תגרום לכם הנאה 
ותקל על הנהיגה שלכם. דאצ'יה לוגאן MCV הוא רכב אמין ואיכותי. וכמו בכל מכונית של דאצ'יה, 

גם כאן מובטחת לכם אחריות של 3 שנים*. 
חסכוני, קשוח ושימושי - כשהלוגאן MCV ייכנס לחייכם, זה יהיה להרבה זמן.

*או 100,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.
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XXL תא מטען
לכל הצרכים שלכם

)וגם לאלו של חבריכם(
יש רגעים בחיים שדורשים מרחב - לקחת את הכלב הגדול לטיול, לקחת אופניים לרכיבה בשטח,  

לעזור לחברים להעביר ארון... תא המטען של הלוגאן MCV מיועד לכל הרגעים האלה.
עם קיבולת של 573 ליטר ו-5 מקומות, הוא מאוד נוח בחיי היומיום.

זקוקים ליותר מקום? בקיפול של המושב האחורי תקבלו תא מטען של 1,518 ליטר, אידיאלי להובלת 
חפצים גדולים במיוחד! ללוגאן MCV ממדים נדיבים, והוא בהחלט יודע להפוך כל סיטואציה מורכבת 

לפשוטה מאוד.
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בתוך הלוגאן MCV תגלו מרווח משותף לכולם בגודל של עד אינסוף!
עם  5 מושבים אמיתיים, מרווחים ונוחים, כולם מקבלים את אותו הכבוד. זוהי רוח המשפחה! נדיבות פנימית, 

עיצוב אסתטי ופרקטי עם נגישות מלאה לכל הנוסעים... כן, בלוגא ן MCV מרגישים טוב, ממש כמו בבית! 
וגם הנהיגה נעימה, עם מושב נהג והגה מתכווננים לגובה.

לפיכך, גם בנסיעות היומיות הקטנות וגם במסלולים הארוכים, כל נסיעה היא תמיד תענוג!

מרחב הפנים כל כך עצום,
שממש מרגישים את זה.
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הלוגאן  MCV מתאים את עצמו בדיוק לפי צרכיכם ועונה על כל הרצונות שלכם. 
זקוקים למקום להובלת חיית מחמד או רהיט גדול? משענות הספסל האחורי מפוצלות  

ובכך מאפשרות לכם להתאים את החלל לצרכים שלכם. לדוגמא בהובלת אופניים - מקפלים את 
המושב האחורי ויש לכם את יכולת ההעמסה המתאימה הדרושה. אתם יכולים אפילו לשאת חפץ 

ארוך עד  2.7 מטר!
!MCV אין ספק, אתם תמיד יכולים לסמוך על הלוגאן

מודולאריות 
בדיוק כמו שאנחנו רוצים, 

מתי שאנחנו שרוצים.



אתם אוהבים שהטכנולוגיה היא פשוטה ושימושית. את זו של הלוגאן MCV תיכננו בדיוק בשביל 
שהחיים שלכם יהיו פשוטים וקלים הרבה יותר וגם הנהיגה מהנה יותר. מפגש עם חברים? 

בקלות רבה, תכננו את המסלול שלכם ותמצאו את כל המידע הדרוש לכם עם מערכת 
ה-Media NaV, מערכת ניווט משולבת הנשלטת מההגה, עם מסך מגע 7 אינץ׳. בזכות דיבורית 

B, תקשיבו לשירים האהובים עליכם בהעברה ישירה מהסמארטפון שלכם. שקע  ®luetooth ה-
uSB מאפשר לכם להתחבר אל הסמארטפון שלכם בקלות ואף להטעין אותו. 

ועוד בשביל הנוחות, הגה כוח כסטנדרט, חיישני נסיעה לאחור ומערכת בקרת שיוט עם מגביל 
מהירות מגלגל ההגה. עם כל זה, הדרך הופכת למהנה הרבה יותר, יחד עם הרבה שקט נפשי.

עם טכנולוגיה חכמה 
החיים הרבה יותר פשוטים!
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 .)eBa( עם סיוע לבלימת חירום aBS ומערכת )eSC( הכל נמצא תחת שליטה הודות למערכת בקרת יציבות ,MCV  עם לוגאן
בנוסף, תמצאו בו כריות אוויר קדמיות וצידיות, ומושבים שמעוגנים עם מערכת בטיחות iSoFiX לעיגון כיסא ילדים.

דאצ'יה היא מילה נרדפת לרכב משתלם וחסכוני. מנוע הטורבו דיזל DCI90 חדשני וחסכוני בדלק באופן משמעותי.
לוגאן  MCV היא מכונית שאפשר לסמוך עליה. לראיה, מובטחת לכם אחריות למשך 3 שנים*. 

רוצים ראש שקט אף יותר? תוכלו להאריך את אחריות היצרן ל-5 שנים**.

*או 100,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.
**בתוספת תשלום.

בטיחות, אמינות וחיסכון. 
לוגאן MCV, הכי משתלם בשבילכם.
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ציוד עיקרי

•  מערכת מולטימדיה "MediaNaV eVolutioN 7 עם תאימות 
*USB-ו BLUETOOTH ® בחיבורי APPLE CARPLAY-ול ANDROID AUTO-ל

led תאורת יום •
בקרת שיוט עם מגביל מהירות  •

ממשק uSB+auX למקור שמע חיצוני  •
חיישני חנייה אחוריים  •

מושב נהג מתכוונן לגובה ולעומק  •
aBS, eSp, eBa, eBd מערכות בטיחות  •

Start & Stop מערכת  •
חיישני לחץ אוויר בצמיגים  •

מצב eCo לחיסכון בצריכת הדלק  •
גלגל חלופי בגודל מלא  •

הגה מתכוונן לגובה  •
הגה מצופה עור סינתטי  •

Lauréate רמת אבזור
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בקרת אקלים אלקטרונית  •
4 כריות אוויר •

חישוקי פלדה "15  •
4 חלונות חשמל •

מראות צד מחוממות ומתכווננות חשמלית בצבע הרכב  •
פנסי ערפל קדמיים •

מסילות גג בצבע כסף  •



אבזור
אבזור פנימי

מערכת מולטימדיה MediaNav Evolution עם מסך מגע "7, מערכת ניווט וממשק מלא בשפה העברית, 
Apple CarPlay -ול Android Auto -ועם תאימות ל USB-ו *Bluetooth® חיבורי 

4 חלונות חשמל
בקרת שיוט עם מגביל מהירות

START & STOP מערכת
מצב ECO לחיסכון בצריכת דלק

שליטה מההגה על מערכת השמע
חיישני חנייה אחוריים

ממשק USB+AUX למקור שמע חיצוני
דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה**

12v שקע
מחשב דרך

הגה כוח
גלגל הגה מתכוונן לגובה

מחזיקי כוסות קדמיים
כיס אחסון בגב מושבים קדמיים לנוסעי שורה אחורית

משענת יד קדמית בין המושבים
מושב נהג מתכוונן לגובה ולעומק

פנס בלימה עילי
הגה מצופה עור סינתטי

ספסל אחורי מתפצל 40/60 ומתקפל
משענת יד קדמית

3 משענות ראש אחוריות
תא כפפות

נעילה מרכזית
תאורה בתא מטען

גלגל חלופי בגודל מלא

אבזור חיצוני
חישוקי פלדה ״15

מגן קדמי ואחורי בצבע הרכב
מראות צד בצבע הרכב

פנסי ערפל קדמיים
)Day Running Lights( – LED תאורת אור יום

מראות צד מחוממות ומתכווננות חשמלית
מסילות גג בצבע כסף

בטיחות
4 כריות אוויר

ניתוק כריות אוויר לנוסע
HSA - מערכת עזר לזינוק בעלייה**

עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים

ESP - מערכת בקרת יציבות

ASR - מערכת בקרת אחיזה

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה

EBA - מערכת להגברת כוח הבלימה בזמן חירום

Dacia Logan MCV של LAUREATE מאפיינים עיקריים – בגרסת

*תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-®BLUETOOTH אינה תקפה לכל 
המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחויב לכך. חלק מיישומי מערכת 
המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן 

אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מתחייבים לכך. בנוסף, המערכת כוללת 
תשתית גישה אינטרנטית למערכת ניווט. ייתכן ויישומי מערכת הניווט לא יהיו 

פעילים עקב עדכוני גרסה של ספק מערכת הניווט. **במנוע בנזין בלבד
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אביזרים לבחירה*

*בתוספת תשלום. ט.ל.ח.

מדרך סף כניסה

גגון אלומיניום לקשתות אורך מנשא אופניים

סף תא מטען בגימור נירוסטה

חישוק מגנזיום ''15 

וו גרירה
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משקלי
1,257משקל עצמי )ק"ג(
1,695משקל כולל )ק"ג(

438משקל העמסה מירבי )ק"ג(
878עומס מירבי בסרן הקדמי )ק"ג(
895עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

1,110משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(
625משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(

50נפח מיכל דלק )ליטר(
AdBlue 14.4נפח מיכל

ביצועים
4.3עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(צריכת דלק*

3.4בינעירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

3.7משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

179מהירות מירבית )קמ"ש(
12.9תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

מנועים
תצורת מרכב

טורבו דיזל Blue dCi 95מנוע

K9K U8דגם מנוע
טורי, 4סוג מנוע

1,461נפח )סמ"ק(
76.0x80.5קדח x מהלך )מ"מ(

95/3,750הספק מירבי )כ"ס( בסל״ד
22.4/1,750מומנט מירבי )נ״מ( בסל״ד

הזרקה ישירה עם מסילה משותפת, אספקת דלק
רב נקודתית, טורבו

סולרסוג דלק
EURO 6תקן זיהום אוויר אירופאי

תיבת הילוכים
ידני - 5 הילוכים JR5סוג תיבת ההילוכים

קדמיתהנעה

שלדה
מוט מקפרסון פסאודו עם זרוע משולשתמתלים קדמיים
סרן גמיש עם הטיה מתוכנתת וקפיצים ספירלייםמתלים אחוריים

היגוי
הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנהסוג

10.72רדיוס סיבוב בין מדרכות )מ'(

בלמים
דיסק מאווררבלמים קדמיים
תוףבלמים אחוריים

ABS, EBD, EBA, ASR, ESC, Hill Start Assistמערכות בטיחות

צמיגים
185/65R15מידת צמיגים

צבעים

לבן קרח )369(
תוספת בגין צבע מטאלי ₪1,200

* באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית, יתכן 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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סטיישן - 5 מקומות ישיבה



  4  כריות אוויר
    בקרת סטייה מהנתיב
    ניטור מרחק מלפנים

    זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

    חיישני חגורות בטיחות
    שליטה באורות גבוהים

    בלימה אוטומטית בעת חירום
    זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

דרגה 3.74משולב3.4בינעירוני4.3עירונילוגאן MCV 1.5 ל' טורבו דיזל ידני

    בקרת שיוט אדפטיבית
    זיהוי הולכי רגל 
    מצלמות רוורס

    מערכת זיהוי רכב דו גלגלי

מידות
מידות )מ״מ(

A2,634מרווח סרנים
B4,494אורך כללי
C827שלוחה קדמית
D1,039שלוחה אחורית
E1,497מפסק גלגלים קדמי
F1,486מפסק גלגלים אחורי
G128מרווח גחון
H 1,521/1,552גובה כללי עם/בלי מסילות גגון

H1590גובה הסף
H2784גובה הדלת המתרוממת
H31,921גובה כשהדלת האחורית פתוחה
H4481גובה תא מטען עד למדף אחורי
J11,387מרווח כתפיים מלפנים
J21,389מרווח כתפיים מאחור
K177מרווח ברכיים מאחור

L1/L21,733/1,994רוחב כללי עם/בלי מראות
L3997רוחב פנימי בין קשתות גלגלים

M1900מרווח בין מפרק הירך לתקרה מלפנים
M2886מרווח בין מפרק הירך לתקרה מאחור
O11,415מרווח מרפקים מלפנים
O21,434מרווח מרפקים מאחור
Y11,054אורך העמסה מושב אחורי במקומו

481גובה מתחת למדף העמסה
נפח אזור העמסה )ליטר(

573נפח תא מטען עם גלגל רזרבי )מושב אחורי במקומו(
1,579נפח תא מטען מירבי )מושב אחורי מקופל(

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום
מירבי

זיהום
מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

רמת
בטיחות נמוכה

רמת
0בטיחות גבוהה 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
0לוגאן MCV 1.5 ל' טורבו דיזל ידני114
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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 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 והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות 
להמחשה בלבד. מסיבות 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.

www.dacia.co.ilלפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: 5755*
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