
Furgonas Dacia Logan

Mąstykite plačiai, mokėkite mažai





IDEALŪS KROVINIŲ SKYRIAUS PARAMETRAI
800 kg krovumas ir 2,5 m3 talpa – Jūsų verslo reikmėms.
Automobiliai LOGAN idealiai tinka kompanijoms ir praktiškumą vertinantiems bet kurios veiklos srities atstovams. Šie patikimi ir patva-
rūs automobiliai turi talpų krovinių skyrių, kurį lengvai pasieksite dėl žemo, tik 58 cm aukštyje esančio, krovinių skyriaus slenksčio ir 
paaukštinto stogo. Krovinių skyriaus grindis galima apsaugoti praktiškais ir patvariais kilimėliais*, o joje įtaisyti 6 tvirtinimo žiedai lei-
džia saugiai pritvirtinti gabenamą krovinį. Kad ir kokia veikla užsiimate, furgonai LOGAN Jums patikimai tarnaus bet kokiomis sąlygomis.

*Standartinė arba pasirenkama įranga (priklausomai nuo varianto)
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1,94 M ILgIO KROVINIŲ SKYRIUJE TILPS  
bET KOKS KROVINYS

Furgonas LOgAN tinkamas naudoti kasdien.
Furgono LOGAN krovinių skyrių lengva pasiekti pro abiejuose šonuose ir gale esančias duris. Užpakalinės durys 

asimetriškos (1/3 ir 2/3) – atsidaro 40°, 90° ir 180° kampu. Furgono LOGAN krovinių skyrių galima naudoti optimaliai ir 
saugiai, nes jis pasiekiamas per šonines ir užpakalines duris, jo grindys lygios, o kabina atskirta pertvara.
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PATOgI IR ERgONOMIŠKA KAbINA
Furgono LOGAN patogumą lemia jo funkcionalumas. Kabina tokia erdvi, kad ir vairuotojas, ir keleivis gali jaustis patogiai, kaip keleiviniame 
automobilyje. Vairuotojo vieta patogi, o valdymo įranga – ergonomiška. Praktiškos ir talpios dėtuvės leidžia optimaliai naudoti kabinos erdvę.

Matomumas puikus tiek priekyje, tiek užpakalyje. Ypatingą patogumą teikia oro kondicionierius* ir radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus.

*Sudedamoji paketo dalis (priklausomai nuo varianto)
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VARIANTAS bASE

VARIKLIAI
1,6, 84 AG; 1,6, 84 AG, LPG; 1,5, dCi, 75 AG; 1,5, dCi, 90 AG

STANDARTINĖ ĮRANgA
• Šonų apsaugos juostos
• 15” plieniniai ratlankiai su centrinės dalies gaubtu
• Iš vidaus rankiniu būdu reguliuojami šoniniai veidrodėliai
• Tamsinti šoninių ir priekinio langų stiklai
• Vairo stiprintuvas
• Centrinis durų užraktas
• Krovinių skyriaus apšvietimas
• Reguliuojamo aukščio 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai
• Muscade spalvos kabinos apdaila, apmušalai Oska

PASIRENKAMA ĮRANgA
• Metalizuojamieji dažai
• Priekinė keleivio oro pagalvė
• Krovinių skyriaus grindų danga
• Įrangos paketas Comfort (rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius, 

radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus)
• Įrangos paketas Comfort Plus (nuotoliniu būdu valdomas centrinis 

durų užraktas, elektra valdomi priekinių durų langai, rūko žibintai)
• Peleninė ir cigarečių degtuvas

VARIKLIS
 1,6, 84 AG

STANDARTINĖ ĮRANgA
• Grafito spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
• Grafito spalvos durų rankenos ir šoninių 

veidrodėlių korpusas
• 15” plieniniai ratlankiai 
• Atbulinės eigos žibintai
• Trečiasis stabdžių žibintas
• Priekinė vairuotojo oro pagalvė
• ABS su elektroniniu stabdymo jėgos 

koregavimo įtaisu (EBD)
• 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai
• Reguliuojamo aukščio galvos atramos

VARIANTAS CONFORT
variantas base +

Priekinė keleivio oro pagalvė ir radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus, yra pasirenkama įranga.

• Matavimo prietaisai: spidometras, tachometras
• Koduotas variklio blokatorius
• 4 ortakiai su oro srovės kreiptuvais ir 

stiprumo reguliatoriumi
• Uždaros oro apykaitos sistema
• Šildymo ir vėdinimo sistema su 4 pakopų 

reguliatoriumi
• Priekinių durų dėtuvės
• Prietaisų skydo dėtuvė
• 2 prie pavarų svirties įtaisyti puodelių 

laikikliai
• Grafito spalvos kabinos apdaila, apmušalai 

Durance
• Visą kabiną atskirianti pertvara
• Atsarginis ratas*

PASIRENKAMA ĮRANgA
• Metalizuojamieji dažai
• Krovinių skyriaus grindų danga
• Peleninė ir cigarečių degtuvas

* Dujomis varomas variantas turi 
gamyklinį priemonių pradurtai padangai 
pataisyti rinkinį
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MATMENYS

KĖbULO SPALVOS

ALPIŲ BALTA 
369 (OV)

JŪROS MĖLYNA 
D42 (OV)

AISTRINGA RAUDONA 
21D (OV)

BAZALTO PILKA 
KNM (TE)

PLATINOS PILKA 
D69 (TE)

KOMETOS PILKA 
KNA (TE)

LIEPSNOJANTI RAUDONA 
B76 (TE)

MINERALŲ MĖLYNA 
RNF (TE) 

Nemetalizuojamieji dažai (OV)

Metalizuojamieji dažai (TE)*

*Tik pasirenkama

1993 mm

1740 mm

582 mm

4450 mm

2905 mm776 mm 768 mm

1640 mm

1936 mm

1024 mm1420 mm
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PRIEDAI

1 2 3
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1. STOgO LAIKIKLIAI (60 01 99 82 11)

Specialiai sukurti furgonams LOGAN. Tvirti ir 
idealiai priderinti, išlaiko iki 100 kg krovinį.

2.SKERSINIAI STOgO LAIKIKLIAI (60 01 99 82 09)

Lengvai įtaisomi, gali turėti rankenas įvairiems 
daiktams gabenti.

3. VELKAMASIS KAbLYS (60 01 99 81 40)

4. PORANKIS (60 01 99 81 48 – TAMSIAI PILKAS, 
60 01 99 82 64 – JUODAS)

Leidžia patogiai įsitaisyti prie vairo, taip pat 
tarnauja kaip praktiška dėtuvė. Yra dviejų spalvų.

5 ir 6. KILIMĖLIAI
Saugo automobilio grindų dangą nuo dėvėjimosi 
ir drėgmės. Yra austinių ir guminių, taip pat – 
aukštais kraštais.

7. PURVASAUgIAI
Priekiniai ir užpakaliniai purvasaugiai saugo 
automobilio kėbulo apačią nuo purvo ir akmenukų.

13

8. PURVASARgIAI  
(60 01 99 83 16 – PRIEKINIAI), (60 01 99 83 18 – 
UŽPAKALINIAI)

Saugo automobilio kėbulą. Lengva pritvirtinti, 
nereikia gręžti skylių.

9. PLASTIKINIAI APSAUgINIAI ŠONINIAI 
SKYDAI (60 01 99 82 14 – DEŠINĖS PUSĖS, 
60 01 99 82 02 – KAIRĖS PUSĖS)

Iš stiklo pluošto pagaminti skydai idealiai atitinka 
kraunamosios dalies šonų formą ir optimaliai juos 
saugo.

10. MEDINIAI APSAUgINIAI gRINDŲ IR ŠONŲ 
SKYDAI (77 11 421 869 – gRINDŲ, 77 11 421 870 – ŠONŲ)

Lengvai įtaisomi, veiksmingai saugo kraunamąją dalį.

11 ir 12. SĖDYNIŲ UŽDANgALAI
Itin patvarūs, idealiai priderinti prie automobilio 
interjero spalvų, saugo sėdynes nuo purvo.

13. NAVIgACIJOS ĮRANgA
Navigacijos įranga TomTom turi įdiegtus smulkius 
Vakarų ir Centrinės Europos žemėlapius.

Jei Jus domina visi furgonų LOGAN priedai, prašom susisiekti su 
artimiausiu įgaliotuoju DACIA atstovu.
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TECHNINIAI DUOMENYS

Varikliai 1,6, 84 Ag 1,6, 84 Ag LPg 1,5, dCi, 75 Ag, FAP 1,5, dCi, 90 Ag, FAP
Išmetamųjų dujų standartas Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Vietų skaičius 2 2 2 2

Variklis
Rūšis K7M 800 K7M 818 K9K 892 K9K 892
Darbinis tūris (cm3) 1 598 1 598 1 461 1 461
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Cilindrų skaičius 4 4 4 4
Suspaudimo laipsnis 9,5 9,5 17,6 17,6
Vožtuvų skaičius 8 8 8 8

Didžiausia galia kW CEE (AG) esant sūk./min.
62 (84) 

esant 5 250
62 (84) / 60 (81) 

esant 5 250
55 (75) 

esant 4 000
65 (88) 

esant 3 750
Didžiausias sukimo momentas CEE (Nm) esant sūk./min. 135 esant 3000 135 / 131 esant 3000 180 esant 1 750 200 esant 1 750
Degalų įpurškimo būdas daugiataškis daugiataškis tiesioginis Common Rail tiesioginis Common Rail
Degalai benzinas benzinas / LPG dyzelinas dyzelinas
Katalizatorius standartinė įranga standartinė įranga standartinė įranga standartinė įranga
Kietųjų dalelių filtras - - yra yra

Pavarų dėžė
Rūšis JR5 JR5 JR5 JR5
Pavarų skaičius 5 5 5 5
Greitis (km/val.) esant 1000 sūk./min. važiuojant pirma pavara 6,19 6,19 7,89 7,89
 važiuojant antra pavara 11,26 11,26 14,35 14,35
 važiuojant trečia pavara 17,45 17,45 22,24 22,24
 važiuojant ketvirta pavara 23,74 23,74 30,25 30,25
 važiuojant penkta pavara 31,24 31,24 39,82 39,82

Vairo mechanizmas
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo (m) 11,25
Kiek kartų vairaratis apsisuka apie savo ašį (be stiprintuvo / su stiprintuvu) 4,5 / 3,2

Pakaba
Priekinė pakaba McPherson tipo su trikampiu balansyru
Užpakalinė pakaba lanksti H tipo svirtis, programuojamas nuokrypio stabilizatorius su spyruoklėmis

Ratlankiai ir padangos
Standartiniai ratlankiai 15”
Standartinės priekinės ir užpakalinės padangos 185 / 65 R15

Stabdžių sistema
Rūšis x
ABS Bosch 8.1 standartinė įranga
Elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas standartinė įranga
Priekiniai – diskiniai (mm) 259
Užpakaliniai – būgniniai (") 9''

greitis
Didžiausias greitis (km/val.) 163 163 / 160 157 165
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 14,1 14,6 / 15,1 15,2 13,6
Įveikia 1000 m pajudėjęs iš vietos (s) 35,7 36,0 / 36,3 36,6 35,3

Aerodinamika
Cx koeficientas 0,36

Degalų sąnaudos*
CO2 emisija (g/km) 179 187 / 167 133 133
Mieste (l/100 km) 7,7 8,1 / 10,4 5,1 5,1
Užmiestyje (l/100 km) 6,3 6,8 / 8,8 4,6 4,6
Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 10,5 10,8 / 13,9 6,1 6,1

Degalų bakas
Talpa (l) 50 50 (benzino) / 42 (LPG) 50 50

Svoris (kg) priklausomai nuo įrangos varianto
Tuščio paruošto važiuoti automobilio svoris 1 144 1 206 1 206 1 206
Leistina paruošto važiuoti nepakrauto automobilio priekinės ašies apkrova 663 664 710 710
Leistina paruošto važiuoti nepakrauto automobilio užpakalinės ašies apkrova 481 542 496 496
Didžiausias leistinas bendrasis svoris 1 944 1 956 2 006 2 006
Didžiausias leistinas svoris su priekaba 2 600 2 600 2 600 2 600
Naudingoji apkrova 800 750 800 800
Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais svoris 656 644 594 594
*Degalų sąnaudos ir CO2 emisija atitinka direktyvas 80/1268/EEB ir 2004/3 EB

Nurodyti techniniai duomenys gali kisti priklausomai nuo automobilio įrangos. Degalų sąnaudos ir CO2 emisija gali priklausyti nuo vairavimo manieros ir kitų ne techninių veiksnių. CO2 yra 
pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios ir visuotinį atšilimą skatinančios dujos.

Nurodyta standartinio varianto be papildomos įrangos naudingoji apkrova, ji gali skirtis priklausomai nuo automobilio įrangos.
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ĮRANgA IR APDAILA

bASE CONFORT

Išorės apdaila
Grafito spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai l l

Grafito spalvos išorinės durų rankenos l l

Grafito spalvos šoninių veidrodėlių korpusas l l

Šonų apsaugos juostos - l

15" plieniniai ratlankiai / su centrinės dalies gaubtu l  /  - l  /  l

Atsarginis ratas l l*

Vidaus apdaila
Plieno spalvos centrinis prietaisų pultas l l

Grafito / Muscade spalvos vidaus apdaila l  /  - -  /  l

Apmušalai Durance / Oska l  /  - -  /  l

Ištisinė kabinos pertvara l l

Saugos priemonės
ABS ir elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas l l

Priekinė vairuotojo oro pagalvė l l

Priekinė keleivio oro pagalvė - 

3-jų tvirtinimo taškų priekiniai saugos diržai / reguliuojamo aukščio l  /  - l  /  l

Reguliuojamo aukščio galvos atramos l l

Automobilio apsauga
Koduotas variklio blokatorius l l

Vairavimas ir valdymas
Vairo stiprintuvas - l

Matavimo prietaisai: tachometras ir spidometras l l

Matomumas
Rūko žibintai - P

Rankiniu būdu iš vidaus reguliuojami šoniniai veidrodėliai - l

Atbulinės eigos žibintai l l

Trečiasis stabdžių žibintas l l

Patogumas
Centrinis durų užraktas / nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas -  /  - l  /  P

Elektriniai durų langai - P

Tamsinti šoninių ir priekinio langų stiklai - l

Peleninė ir cigarečių degtuvas  

Priekinių durų dėtuvės l l

Apatinėje prietaisų skydo dalyje įtaisyta dėtuvė l l

2 prie pavarų svirties įtaisyti puodelių laikikliai l l

Krovinių skyriaus apšvietimas - l

Krovinių skyriaus grindų danga  

Šildymas ir vėdinimas
Šildymo ir vėdinimo įranga su 4-ių pakopų reguliatoriumi l l

Uždaros oro apykaitos sistema l l

Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius - P

garso įranga
Radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus - P

Įrangos paketai
Patogumą didinančios įrangos paketas Comfort - 

Patogumą didinančios įrangos paketas Comfort Plus - 

l standartinė       pasirenkama     P sudedamoji paketo dalis      - nėra                   * Dujomis varomas variantas turi gamyklinį priemonių pradurtai padangai pataisyti rinkinį

Automobilius DACIA galima perdirbti laikantis nebenaudojamų automobilių perdirbimo įstatymo ir gamtosaugos reikalavimų. Automobilio ir jo naudotų detalių išmontavimas atliekamas laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.

PAKETAS COMFORT
• Rankiniu būdu valdomas oro 

kondicionierius
• Radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 

formato įrašus

PAKETAS COMFORT PLUS
• Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų 

užraktas
• Elektra valdomi durų langai
• Rūko žibintai

galimi įrangos paketai



 Dacia
Ar gali automobilis kainuoti tik tiek?
Mes esame pirmieji, manantys, kad nebrangus automobilis turėtų būti patrauklus, saugus ir puikios kokybės. Naujausi DACIA modeliai 

vilioja dėl patrauklaus išsiskiriančio dizaino, be to, juose niekada nepristigs vietos keleiviams ir jų bagažui. Jų pasisekimą lemia 

elementari tiesa: jei automobilis mums patinka ir jo norime, nebūtinai trokštame skirti visą savo biudžetą jam įsigyti.

Prekių ženklas DACIA priklauso koncernui RENAULT, todėl šiuos automobilius kuriame pasitelkdami tinkamiausius techninius 

sprendimus, kurių veiksmingumas ir patikimumas jau pasitvirtino. Tai leidžia mums suteikti savo automobiliams 3 metų (arba 100 000 

kilometrų) garantiją ir užtikrinti ypač mažas jų eksploatacijos išlaidas. Mūsų pastangas saugoti aplinką rodo mūsų sukurtas DACIA 

ženklas Eco2. Automobiliai DACIA gaminami aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą ISO 14001 turinčiose gamyklose ir turi 

dCi variklius, kurie į aplinką išskiria mažiau nei 140 g/km anglies dvideginio (varomi keturiais ratais – mažiau nei 150 g/km), nes mes 

esame įsitikinę, kad aplinkos tausojimas neturėtų būti prabanga.

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. Šis 
leidinys teisiniu požiūriu negali būti laikomas komerciniu pasiūlymu. 11/2011.


