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Vairāk stila
Dacia Logan MCV piedzīvo izmaiņas, un nu tā ir pieejama kā pievilcīga 
dizaina automašīna patīkamam braucienam. Turklāt Dacia Logan MCV 
izskats priecē ar oriģinalitāti: pateicoties jaunajiem 15 collu alumīnija 
riteņu lokiem, miglas lukturiem, izteiksmīgākai virsbūves priekšdaļai 
un jumta reliņiem, transportlīdzekļa stils ir kļuvis dinamiskāks un 
mūsdienīgāks. Tas iedvesmo ar uzticamību jau pirmajā acu uzmetienā.
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Nesagraujama    
drošība

Aizmugures parkošanās attāluma vadība: brīdina vadītāju par šķēršļiem, kas atrodas 
aiz transportlīdzekļa, izmantojot “pīkstienu” secību. Lielākam komfortam un drošībai 
varat to lietot kopā ar aizmugures skata kameru. 

ESC: ja automašīnas pagriešanās laikā zaudē vilci, ESC stabilizē tās trajektoriju, 
noregulējot bremzēšanas spēka sadali un motora ātrumu.
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*Atkarībā no versijas 



Access Open

StAndArtA AprīkojumS

 – ABS + avārijas bremzēšanas 
palīgsistēma+ESC+ASr
 – Priekšējie un sānu gaisa drošības spilveni
 – Priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves 
krāsā
 – Melni ārējie durvju rokturi un sānu spoguļu 
korpusi
 – riepu spiediena kontrole
 – iSoFiX sistēma bērnu sēdeklīša stiprināšanai 
aizmugures sānu sēdekļos
 – riepu remonta komplekts
 – Īpaša izskata priekšējie un LED dienas gaitas 
lukturi
 – Manuāli regulējami priekšējie un aizmugures 
sānu logi
 – 1/3 - 2/3 dalīts, nolokāms aizmugures 
sēdeklis ar 3 galvas balstiem
 – 12V kontaktligzda salona priekšpusē 

papildus aprīkojums
 – rezerves ritenis*

StAndArtA AprīkojumS
Open = Access +

 – Bagāžas nodalījuma apgaismojums
 – 2 skaļruņi priekšā + 2 skaļruņi aizmugurē
 – Sānu moldingi
 – Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
 – Elektriski regulējami priekšējie sānu logi
 – Miglas lukturi
 – Dacia Plug & radio: radio, MP3, Bluetooth®, 
uSB un kontaktligzda radio panelī, radio tīkls 
ar tālvadības pulti zem stūres rata***

papildus aprīkojums:
 – Metāliska virsbūves krāsa
 – rezerves ritenis*/**
 – Comfort Pakete (vadītāja sēdekļa drošības 
josta ar augstuma  regulēšanu, pēc augstuma 
regulējams stūres rats, pēc augstuma 
regulējams priekšējā pasažiera sēdeklis
 – Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs
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Laureate

 – ārējo spoguļu korpusi un durvju rokturi 
virsbūves krāsā
 – Vadītāja drošības josta ar regulējamu 
augstumu
 – Elektriski regulējami un apsildāmi 
atpakaļskata spoguļi
 – regulējams vadītāja sēdeklis
 – Stūres rats ar augstuma regulēšanu
 – Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs
 – Divkrāsu jumta stieņi 
 – Bagāžas pārsegs 
 – iekšējie rokturi hroma krāsā

papildus aprīkojums:
 – Metāliska virsbūves krāsa
 – 15’' vieglmetāla riteņu diski Chamade
 – Stūres rats un ātrumpārslēgs ar ādas apdari 
 – ādas pakete (apdare: āda kombinācijā ar 
eco ādu)
 – rezerves ritenis * / *** 
 – ātruma ierobežotājs
 – Atpakaļ gaitas kamera ar aizmugurējo 
parkošanās palīgsistēmu
 – Elektriski verami aizmugurējie sānu logi
 – Centrālā konsole ar elkoņa balstu 
 – Media Nav Evolution: 7" skārienjutīgs 
ekrāns ar navigāciju, radio (bez CD), uSB 
ligzda radio panelī, audiostraumēšana, 
Bluetooth® radio tīkls ar tālvadības pulti 
zem stūres rata
 – Austrumeiropas karte – paplašināta versija  
(pieejama ar Media Nav Evolution)

       * rezerves ritenis” / „pagaidu rezerves ritenis”
          papildaprīkojums aizvieto „riepu remonta
          komplekts” aprīkojumu.
   * * Nav pieejams versijai ar rūpnīcas uzstādītu 

LPg sistēmu.

StAndArtA AprīkojumS
LAureAte = Open +
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Krāsas Diski

15” TērAuDA riTEņu DiSKi
grooMY

15” TērAuDA riTEņu DiSKi
PoPSTEr

15” ViEgLMETāLA riTEņu DiSKi
ChAMADE**

    * Nemetāliska virsbūves krāsa.
  ** Pieejams tikai Laureate versijai.
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PLATĪNA PELēKA (D69) LiESMu SArKANA (B76)

KoSMoSZiLA (rPr) KoMēTAS PELēKA (KNA)

PērĻu MELNA (676)ALPu BALTA (369)* jŪrAS ZiLA (D42)*

ŪDELES BrŪNA (CNM)



Dacia Logan MCV

Papildu piederumi
1. EASYFLEX BAGĀŽnIEkA AIZSArGS 
Īpaši noderīgs, aizsargās automašīnas bagāžnieku, 
kad tiek transportēti lieli un netīri priekšmeti. To ir 
ļoti viegli salocīt un atlocīt, pielāgojot aizmugures 
sēdekļu stāvoklim. Atlocītā veidā tas aizsargā visu 
bagāžas nodalījumu, kur plānojat novietot kravu.

2. GumIjAS GrīdAS pAkLĀjI 
Šie gumijas paklāji ir ideāli piemēroti jūsu Logan 
MCV. Tie ir viegli kopjami un ārkārtīgi izturīgi, 
nodrošinot vislabāko aizsardzību pret sniegu un 
dubļiem.

3. roku BALStS
Ar viegli regulējamo roku balstu brauciens
būs vēl ērtāks! izmantojiet to, dažādu sīku
priekšmetu uzglabāšanai.

4. BAGĀŽnIEkA tīkLS
Notur ievietotos priekšmetus savās vietās un
neļauj tiem pārvietoties brauciena laikā.

5. BAGĀŽnIEkA tEknE un BAGĀŽnIEkA mALIŅA
Bagāžnieka tekne aizsargā oriģinālo paklāju un 
pieguļ mašīnas bagāžniekam kā cimds. Vēl vairāk 
– plastiskais materiāls un augstās malas atvieglo 
to tīrīšanu. Apklājiet un aizsargājiet mašīnas 
aizmugures buferi ar plastmasas bagāžnieka maliņu.

6. SĀnu moLdInGI
Pasargājiet Logan MCV no maziem, ikdienas 
sitieniem, izmantojot šos elegantos sāna moldingus.

7. kruStEnISkAS jumtA SLIEdES 
jumta sliedes ir izturīgas un viegli uzstādāmas ļaujot 
ērti transportēt gandrīz jebkuru priekšmetu.

8. ĀĶIS Ar VELoSIpĒdu turĒtĀju 
ja vēlaties būt gatavs piedzīvojumiem jebkurā brīdī, 
izvēlieties uz āķa uzliekamo velosipēdu turētāju. 
To iespējams atlocīt, lai viegli piekļūtu bagāžas 
nodalījumam.

9. SIGnALIZĀCIjA
Signalizācija ir pilnībā saderīga ar Logan MCV 
elektroniku un tā nosaka mēģinājumus ielauzties un 
kustību pasažieru nodalījumā.

1.

2.

3.

6.5.4.

9.8.7.



Tehniskie dati
Dacia Logan MCV

SCe 75 tCe 90 S&S tCe 90 S&S GpL dCi 90 S&S
dZInĒjI
Degviela benzīns benzīns benzīns / LPg dīzeļdegviela
Maksimālā jauda (kW) EEK (ZS) pie dzinēja apgriezienu skaita (apgr./min) 54 (73) pie 6 300 66 (90) pie 5000 66 (90) pie 5000 (benzīns)

66 pie 5000 (LPg) 66 (90) pie 4000

Maks. griezes moments, Nm EEK (m.kg) pie dzinēja apgriezienu skaita (apgr./min) 97 pie 3 500 140 pie 2250 140 pie 2250 (benzīns)
140 pie 2250 (LPg) 220 pie 1750

Degvielas iesmidzināšanas veids tiešā daudzpunktu tiešā daudzpunktu tiešā daudzpunktu Common rail tiešā iesmidzināšana
Atmosfēriski/turbopūtes dzinēji atmosfērisks turbopūte turbopūte turbopūte
Dzinēja tilpums (cm3) 998 898 898 1461
Cilindru / vārstu skaits 3 / 12 3 / 12 3 / 12 4 / 8
Emisiju kontroles standarts un tips Euro 6b Euro 6c Euro 6b Euro 6b
Stop & Start sistēma jā jā jā

VEIktSpĒjA 
Maksimālais ātrums (km/h) 158 175 175 173
No 0 līdz 100 km/h (s) 14"70 11“10 11“30 11"80

pĀrnESumkĀrBA
Pārnesumkārbas tips / pārnesumu skaits manuālā / 5 manuālā / 5 manuālā / 5 manuālā / 5

StūrES IEkĀrtA 
Stūres iekārta stūres pastiprinātājs (hidraulisks ar elektrisko sūkni)
Apgriešanās diametrs, no malas līdz malai (m) 10,82
Stūres apgriezienu skaits no atdures līdz atdurei 3,2

BrEmŽu SIStĒmA 
Priekša: ventilētu disku (VD) diametrs (mm) / biezums (mm) (TW) 258 / 22
Aizmugure: trumuļi (B) / diametrs (collas) (B) / 9

rItEŅI un rIEpAS 
Standarta riepas 6j15 : 185/65 r15

dEGVIELAS pAtĒrIŅš un Co2 EmISIjA
NEDC NEDC BT: no / uz NEDC NEDC

Degvielas tvertnes tilpums (l) 50 50 50 (32 LPg) 50

Co2 izmešu daudzums (g/km) 120 120 / 127 109 (benzīns)  
98 (LPg) 90

Pilsētas cikls (l/100 km) 6,6 6,6 / 6,9 5,8 (benzīns)  
7,6 (LPg) 3,7

ārpilsētas cikls (l/100 km) 4,6 4,5 / 4,8 4,3 (benzīns)  
5,4 (LPg) 3,4

Kombinētais cikls (l/100 km) 5,4 5,3 / 5,5 4,9 (benzīns)  
6,2 (LPg) 3,5

mASA (kg)
Pašmasa (bez opcijām un bez vadītāja) 980 1071 1090 1090
Pašmasa uz priekšējo / aizmugurējo asi 538 / 442 605 / 466 590 / 500 649 / 441
Pilna masa 1555 1620 1620 1670
Kravnesība* 575 549 530 580
Piekabes ar bremzēm / bez bremzēm maksimālā masa 810 / 525 810 / 570 810 / 580 810 / 580

* Noteiktā krava attiecas uz versiju ar minimālu aprīkojumu.

Kombinētā cikla degvielas patēriņš dažādām Dacia Logan MCV modeļu klāsta versijām variē no 3,5 – 6,2 l/100 km, savukārt Co2 emisijas – no 90 līdz 127 g/km. Degvielas patēriņa un izplūdes gāzu emisiju rādītāji tiek iegūti atbilstoši publicēšanas dienā spēkā esošajiem normatīviem, balstoties uz oficiālām pārbaudēm laboratorijas 
apstākļos. Degvielas patēriņš un Co2 emisijas konkrētam transportlīdzeklim faktiskos ceļa apstākļos var atšķirties no norādītajiem mērījumu rezultātiem, jo šīs vērtības ietekmē: transportlīdzekļa svars (ieskaitot uzstādīto papildu aprīkojumu, pasažieru skaitu utt.), vadītāja prasmes un braukšanas stils, kā arī citi faktori (piemēram, 
ceļa apstākļi, satiksme, automobiļa stāvoklis, gaisa spiediens riepās utt.).

Driving ECo2 programmas ietvaros renault group piedāvā automobiļus ar risinājumiem, kas palīdz vadītājam aktīvi ietekmēt braukšanas ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides aizsardzībā.

Saskaņā ar noteikumiem atbilstoši vides aizsardzības prasībām renault group transportlīdzekļi tiek izgatavoti arī no pārstrādātiem materiāliem un rezerves daļām. Detalizētu informāciju par atbilstību vides aizsardzības prasībām uzziniet www.renault.com un pie renault autorizētajiem partneriem.



Dacia Logan MCV

Izmēri

LoGAn mCV  
BAGĀŽAS nodALījumA tILpumS (dm3) (ISo 3832)    
5 vietu variantā 573
2 sēdvietu variants, kad aizmugurējā sēdekļa atzveltnes ir salocītas 1518

IZmĒrI (mm)     
A garenbāze 2635
B Kopējais garums 4501
C Priekšējā pārkare 827
d Aizmugurējā pārkare 1039
E Priekšējā šķērsbāze 1497
F Aizmugurējā šķērsbāze 1486
G Klīrenss (noslogotā stāvoklī) (5 pasažieri) 128
H Kopējais augstums nenoslogotā stāvoklī 1521 / 1552

IZmĒrI (mm)     
H1 Augstums no zemes līdz bagāžas nodalījumam 590
H2 Bagāžas nodalījuma atveres augstums 784
H3 Augstums bez kravas ar atvērtām bagāžnieka durvīm 1921
H4 Augstums zem bagāžas nodalījuma pārsega 481
j1 Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā 1387
j2 Salona platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā 1389
k Vieta kājām (otrajā rindā) 177
L1/2 Kopējais platums bez/ar sānu atpakaļskata spoguļiem 1733 / 1994
L3 Salona platums starp riteņu arkām 997
m1 gabarītaugstums priekšā, mērīts ar 14 grādu slīpumu 900
m2 gabarītaugstums aizmugurē, mērīts ar 14 grādu slīpumu (otrajā rindā) 886
o1 Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā 1415
o2 Salona platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā (otrajā rindā) 1434
Y1 Bagāžas nodalījuma dziļums, ja nolaista 2. sēdekļu rinda 1054



www.dacia.lv

Tika veikti visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsprodukcijas un 
prototipa modeļus. Saskaņā ar nepārtrauktu produktu uzlabošanas politiku, Dacia patur tiesības jebkurā brīdī mainīt minētās un aprakstītās specifikācijas, automobiļus un 
piederumus. Visas šāda veida izmaiņas tiek paziņotas Dacia izplatītājiem pēc iespējas ātrāk. Atkarībā no pārdošanas valsts dažas versijas var atšķirties, un daži piederumi 
var nebūt pieejami (kā standartaprīkojums, papildaprīkojums vai piederums). Lai iegūtu jaunāko informāciju, lūdzu, sazinies ar tuvāko izplatītāju. Tehnisku drukāšanas 
iemeslu dēļ šajā dokumentā attēlotās krāsas var nedaudz atšķirties no faktiskās virsbūves krāsas vai iekšējās apdares krāsas. Visas tiesības paturētas. Šīs publikācijas 
pilnīga vai daļēja pavairošana jebkādā formātā un jebkādā veidā bez Dacia iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
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