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Daugiau stiliaus
„Dacia Logan McV“ keičiasi. Dabar galite įsigyti automobilį, kurį ne tik 
malonu vairuoti, bet ir džiugina akį. „Dacia Logan McV“ taip pat pasižymi 
originalia išvaizda: nauji 15 colių aliumininiai ratlankiai, priešrūkinės 
lempos, išraiškingesnė priekinė kėbulo dalis ir stogo bagažinės skersiniai 
suformuoja dinamišką ir modernų stilių, kuris iš pirmo žvilgsnio įkvepia 
pasitikėjimą.
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Visiškas saugumas  
bet kokiomis sąlygomis

Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. 
Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės eigos 
vaizdo kamera.

Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESP). užtikrina automobilio stabilumą 
posūkiuose koreguodama stabdymo jėgos paskirstymą ir variklio sūkių skaičių. 
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*Priklausomai nuo varianto



Access Open

PAGRINDINĖ ĮRANGA

 – antiblokavimo sistema (aBs) su staigaus 
stabdymo pagalbos sistema (EBa), 
elektroninė stabilumo palaikymo sistema 
(EsP) ir traukos kontrolės sistema (asr)
 – Priekinės ir šoninės oro pagalvės
 – kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
 – Juodos vidinės durų rankenos ir juodi šoninių 
veidrodėlių korpusai
 – Padangų oro slėgio jutikliai
 – Įranga isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti 
prie šoninių užpakalinių sėdynių
 – reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys
 – išskirtinio dizaino priekiniai bei užpakaliniai 
žibintai ir šviesadiodžiai dienos žibintai
 – rankiniu būdu valdomi priekinių ir 
užpakalinių durų langai
 – užpakalinė sėdynė lankstomu atlošu (galima 
nulenkti ⅓ arba ⅔), su 3 galvos atramomis
 – Priekyje įtaisytas 12 V elektros lizdas

Pasirenkama įranga
 – atsarginis ratas*

PAGRINDINĖ ĮRANGA
Open = Access +

 – Bagažinės apšvietimas
 – 2 priekyje ir 2 užpakalyje įtaisyti garsiakalbiai
 – Šonų apsaugos juostos
 – Nuotolinis centrinis durų užraktas
 – Elektra valdomi priekinių durų langai
 – rūko žibintai
 – Multimedijos įranga Dacia Plug & radio: 
radijas, MP3 grotuvais, usB bei garso įrangos 
jungtis, laisvų rankų įranga Bluetooth®, 
prie vairaračio įtaisytas nuotolinis valdymo 
pultas***

Pasirenkama įranga:
 – Metalizuojamieji dažai
 – atsarginis ratas*/**
 – Patogumą didinančios įrangos paketas 
(reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos 
diržas, vairaratis ir keleivio sėdynė)
 – rankiniu būdu valdomas kondicionierius
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Laureate

 – kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ir 
šoninių veidrodžių korpusai
 – reguliuojamo aukščio vairuotojo saugos 
diržas
 – Elektra reguliuojami šildomi šoniniai 
veidrodėliai
 – reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
 – reguliuojamo aukščio vairaratis
 – rankiniu būdu valdomas kondicionierius
 – Dvispalviai stogo laikikliai 
 – Bagažo uždangalas 
 – Matinės chromo spalvos vidinės durų 
rankenos

Pasirenkama įranga:
 – Metalizuojamieji dažai
 – 15” lengvojo lydinio ratlankiai chamade
 – Juodi odiniai apmušalai su dirbtinės 
ekologiškos odos elementais
 – oda traukti vairaratis ir pavarų svirties 
rankena
 – atsarginis ratas*/**
 – Greičio reguliatorius-ribotuvas
 – užpakaliniai atstumo jutikliai ir atbulinės 
eigos vaizdo kamera
 – Elektra valdomi užpakalinių durų langai
 – Priekinis porankis 
 – Multimedijos įranga Media Nav Evolution: 
7 colių skersmens jutiklinis ekranas, 
navigacijos prietaisas, radijas (be cD 
grotuvo), usB bei garso įrangos jungtis, 
srautinis garso siųstuvas, laisvų rankų 
įranga Bluetooth®, prie vairaračio įtaisytas 
nuotolinis valdymo pultas 
 – rytų Europos žemėlapis – išsami versija 
(galima su Media Nav Evolution įranga)

       * atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas –
          vietoje pažeistos padangos taisymo rinkinio.
   * * Negalimas, kai yra gamyklinė dujų įranga.

PAGRINDINĖ ĮRANGA
LAureAte = Open +
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Spalvos Ratlankiai

15” PLiENiNiai ratLaNkiai
GrooMY

15” PLiENiNiai ratLaNkiai
PoPstEr

15” LENGVoJo LYDiNio ratLaNkiai 
chaMaDE**

    * Nemetalizuojamieji dažai.
  ** taikoma tik variantui LaurEatE.
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PLatiNos PiLka (D69) LiEPsNos rauDoNa (B76)

kosMoso MĖLYNa (rPr) koMEtos PiLka (kNa)

JuoDasis PErLas (676)aLPių BaLta (369)* taMsiai MĖLYNa (D42)*

auDiNĖs ruDa (cNM)
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Priedai
1. APSAUGINIS BAGAŽINĖS ĮKLOTAS EASYFLEX
tiesiog būtinas bagažinei apsaugoti vežant didelius 
ir purvinus daiktus. Lengva sulankstyti ir išskleisti 
esant bet kokiai užpakalinės sėdynės padėčiai. 
išskleistas uždengia visą bagažinės dugną. 

2. GUMINIAI KILIMĖLIAI 
idealiai tinka automobiliui LoGaN McV. Lengvai 
prižiūrimi ir itin patvarūs, patikimai saugo saloną nuo 
sniego ir purvo.  

3. PORANKIS
Patogu atsiremti ir naudoti kaip papildomą smulkių 
daiktų dėtuvę. Galima pakelti arba nuleisti, kad būtų 
patogaus aukščio. 

4. TINKLELIS BAGAŽUI PRITVIRTINTI
Važiuojant neleidžia bagažinėje gabenamam bagažui 
judėti. 

5. BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS IR APSAUGINĖ BAGAŽINĖS 
SLENKSČIO DANGA
Įdėklas idealiai atitinka automobilio LoGaN McV 
bagažinės formą ir patikimai saugo jos kiliminę 
dangą. Jis pagamintas iš praktiškos pusiau standžios 
medžiagos ir turi iškilius kraštus, kad būtų lengva 
valyti. Plastikinė danga skirta bagažinės slenksčiui 
apsaugoti.

6. ŠONŲ APSAUGOS JUOSTOS
Dailiai atrodančios šonų apsaugos juostos saugo 
automobilio kėbulą nuo kasdien pasitaikančių 
smulkių įbrėžimų.

7. SKERSINIAI STOGO LAIKIKLIAI 
Pasirinkus šiuos patvarius lengvai įtaisomus stogo 
laikiklius bus paprasta gabenti beveik viską. 

8. ANT KABLIO ĮTAISOMAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS
turėdami šį laikiklį būsite pasirengę bet kokiems 
nuotykiams. Galima pakreipti, kad netrukdytų 
atidaryti bagažinės.

9. SIGNALIZACIJA
su elektronine automobilio LoGaN McV įranga 
suderinta signalizacija reaguoja į bet kokį bandymą į 
jį įsilaužti ir į bet kokį judesį jo salone.

1.

2.

3.

6.5.4.

9.8.7.



Techniniai duomenys
Dacia Logan MCV

SCe 75 TCe 90 S&S TCe 90 S&S GPL dCi 90 S&S
VARIKLIAI
Degalų rūšis benzinas benzinas benzinas / LPG dyzelinas
Didžiausia galia, kW (aG), esant variklio greičiui (sūk./min.) 54 (73) esant 6 300 66 (90) esant 5000 benzinas: 66 (90) esant 5000

LPG: 66 esant 5000 66 (90) esant 4000

Didžiausias sukimo momentas, Nm (m.kg), esant variklio greičiui (sūk./min.) 97 esant 3 500 140 esant 2250 benzinas: 140 esant 2250
LPG: 140 esant 2250 220 esant 1750

Degalų įpurškimo būdas tiesioginis daugiataškis tiesioginis daugiataškis tiesioginis daugiataškis tiesioginis common rail 
Įsiurbimas / įpūtimas turbokompresoriumi įsiurbimas įpūtimas turbokompresoriumi įpūtimas turbokompresoriumi įpūtimas turbokompresoriumi
Darbinis tūris (cm3) 998 898 898 1461
cilindrų / vožtuvų skaičius 3 / 12 3 / 12 3 / 12 4 / 8
co2 emisijos norma Euro 6b Euro 6c Euro 6b Euro 6b
stop & start yra yra yra

GREITIS
Didžiausias greitis (km/val.) 158 175 175 173
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 14"70 11“10 11“30 11"80

PAVARŲ DĖŽĖ 
Pavarų dėžės tipas / pavarų skaičius mechaninė / 5 mechaninė / 5 mechaninė / 5 mechaninė / 5

VAIRO MECHANIZMAS
Vairo kolonėlė, vairo stiprintuvas vairo stiprintuvas (hidraulinis su elektriniu siurbliu) 
apsisukti reikalingos vietos skersmuo (m) 10,82
kiek kartų vairaratis apsisuka apie savo ašį 3,2

STABDŽIŲ SISTEMA
Priekiniai – aušinami diskiniai (aD), skersmuo (mm) / storis (mm) (tW) 258 / 22
užpakaliniai – būgniniai (B), skersmuo (“) (B) / 9

RATLANKIAI IR PADANGOS
standartinės padangos 6J15 : 185/65 r15

DEGALŲ SąNAUDOS IR CO2 EMISIJA
NEDc NEDc Bt: nuo / iki NEDc NEDc

Degalų bako talpa (l) 50 50 50 (32 LPG) 50
co2 emisija (g/km) 120 120 / 127 109 (benzinas); 98 (LPG) 90
Mieste (l/100 km) 6,6 6,6 / 6,9 5,8 (benzinas); 7,6 (LPG) 3,7
užmiestyje (l/100 km) 4,6 4,5 / 4,8 4,3 (benzinas); 5,4 (LPG) 3,4
Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 5,4 5,3 / 5,5 4,9 (benzinas); 6,2 (LPG) 3,5

SVORIS (kg)
tuščio paruošto važiuoti automobilio svoris (be papildomos įrangos ir vairuotojo) 980 1071 1090 1090
Leistina nepakrauto automobilio priekinės / užpakalinės ašies apkrova 538 / 442 605 / 466 590 / 500 649 / 441
Didžiausias leistinas bendrasis svoris 1555 1620 1620 1670
Naudingoji apkrova* 575 549 530 580
Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais / be stabdžių svoris 810 / 525 810 / 570 810 / 580 810 / 580

* Nurodyta bazinio varianto be papildomos įrangos naudingoji apkrova.

Degalų sąnaudos važiuojant mieste ir užmiestyje, priklausomai nuo Dacia LoGaN McV modelio varianto, svyruoja nuo 3,5 iki 6,2 l/100 km, co2 emisija – nuo 90 iki 127 g/km. Degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų kiekis nustatyti remiantis publikavimo dieną galiojančiais reglamentais. Duomenys pagrįsti oficialiais bandymais, atliktais 
laboratorijos sąlygomis. konkrečios transporto priemonės degalų sąnaudos ir co2 emisija realiomis sąlygomis kelyje gali skirtis nuo pateiktų matavimo rezultatų, nes joms įtakos turi automobilio svoris (įskaitant sumontuotą papildomą įrangą, keleivių skaičių ir kt.), vairuotojo įpročiai ir veiksmai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, 
važiavimo sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, padangų slėgis ir kt.). 

rENauLt grupė, vykdydama programą Driving Eco2, savo gaminamuose automobiliuose siūlo sprendimus, padedančius vairuotojui važiuoti ekonomiškai ir ekologiškai, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos. 

Laikantis aplinkosaugos reikalavimų, rENauLt grupės transporto priemonės taip pat gaminamos iš perdirbtų dalių. Jei pageidaujate išsamios informacijos apie aplinkosaugos reikalavimų atitiktį, ieškokite jos adresu www.dacia.lt arba kreipkitės į Dacia įgaliotuosius partnerius.
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Matmenys

LOGAN MCV  
BAGAŽINĖS TALPA (dm3) (atitinka standartą  ISO 3 832)    
5 vietų varianto 573
2 vietų varianto, kai užpakalinės sėdynės atlošas nulenktas 1518

MATMENYS (mm)     
A tarpuratis 2635
B Bendras ilgis 4501
C Priekinė iškyša 827
D užpakalinė iškyša 1039
E atstumas tarp priekinių ratų 1497
F atstumas tarp užpakalinių ratų 1486
G Pakrauto automobilio prošvaisa (su 5 keleiviais) 128
H Nepakrauto automobilio aukštis / su stogo laikikliais 1521 / 1552

MATMENYS (mm)     
H1 Bagažinės slenksčio aukštis 590
H2 Bagažinės angos aukštis 784
H3 Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys 1921
H4 aukštis iki bagažo uždangalo 481
J1 Plotis ties priekiniu porankiu 1387
J2 Plotis ties užpakaliniu porankiu 1389
K atstumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinių sėdynių 

atlošų kelių aukštyje 177
L1/2 Bendras plotis su šoniniais veidrodėliais / be veidrodėlių 1733 / 1994
L3 salono plotis tarp ratų arkų 997
M1 atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu) 900
M2 atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14o kampu) 886
O1 Plotis priekyje virš porankio 1415
O2 Plotis užpakalyje virš porankio 1434
Y1 Bagažinės ilgis iki antros eilės sėdynių 1054



www.dacia.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. Dacia 
automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. Dacia atstovams apie 
šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar 
pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliotuosius 
Dacia atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško 
kompanijos Dacia leidimo draudžiama kokiu nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis.

                              Nuotraukos: © rENauLt MarkEtiNG 3D – coMMErcE, a. BErNiEr, Y. BrossarD – 2018 07


