
Mērķē augstāk, maksā mazāk

Dacia Logan pikaps



LOGAN PICK-UP: ROBUSTS UN UZTICAMS
800 KG KRAVNESĪBA, UZTICAMĪBA UN SPĒKS  

Logan Pikapa priekšrocība ir lieliska cenas un uzturēšanas izmaksu attiecība. 
Logan pikaps vienmēr apmierinās prasīgu klientu vēlmes, un tas ir neaizstājams palīgs darbā. Paktiskais Logan Pick-Up 800 kg 
ietilpīgais kravas nodalījums var tikt lieliski pielāgots dažāda veida pārvadājumiem un īpašām vajadzībām. Sānu borti (54 cm) 
padara kravas nodalījumu plašu un funkcionālu. Kravas nodalījuma aizmugurējā borta 300 kg kravnesība atvieglo iekraušanas un 
izkraušanas darbus. Kad aizmugures borts ir nolaistā stāvoklī, tas atrodas 64 cm augstumā, kas padara iekraušanu un izkraušanu 
daudz vieglāku.
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Kravas nodalījums
Logan Pikapa kravas kaste standartā ir aprīkota ar aizsargājošu materiālu, palielinot izturību 
(1). 16 stiprinājuma vietas (2) palīdz droši nostiprināt kravu.

Papildus varat izvēlēties praktisku un izturīgu kravas nodalījuma pārklāju. (3).
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JŪS SAGAIDĪSIET VĒL VAIRĀK
DOMĀJOT PAR JŪSU VAJADZĪBĀM, 

Logan Pick-up apvieno īpašības, kas padarīs jūsu ikdienu vieglāku.
Dacia Logan pikapa iekraušanas iespējas atbilst visām vajadzībām. Maksimālais kravas garums – 1,8 m, platums – 
1,38 m, un 54 cm bortu augstums ļauj izmantot Dacia Logan pikapu kā pamatu pārveidojumiem, lai piemērotu 
to dažādām vajadzībām. Šīs īpašības padara Logan Pikapu par praktisku un daudzfunkcionālu palīgu. 
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KOMfORTABLA UN  
ERGONOMISKA KABĪNE

Logan Pick-up kabīnē  
JŪS JUTĪSIETIES KĀ MĀJĀS. 

Radīts komfortam un ērtībai, Logan Pikaps sniedz vieglās mašīnas ērtības 
sajūtu. Praktiski un ietilpīgi mantu uzglabāšanas nodalījumi nodrošina 
optimālu salona telpas izmantošanu. Aiz sēdekļiem pieejama 300l ietilpīga 
papildus kravas novietne. Darba vides mainīgos apstākļus atvieglo spēcīga 
gaisa kondicionieru sistēma * un Radio ar CD un MP3 atskaņotāju.*
Lai aizsargātu kabīni no iespējamiem kravas radītiem bojājumiem, 
aizmugures logs ir aprīkots ar restēm. Šīs restes atbilst mazo komerciālo 
transportlīdzekļu Eiropas standartiem.

*Izvēles iespēja.
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1. Aizverams nodalījums vadības panelī.
Atrodoties pie stūres, visas nepieciešamās lietas var novietot rokas stiepiena attālumā, bet tomēr tālu no svešām acīm.

2. Praktiska papildus kravas novietne aiz sēdekļiem. 
Aiz sēdekļiem esošā lielā, 300l ietilpīgā papildus kravas novietne ir ļoti praktiska. Tai var ērti piekļūt, nolokot sēdekļu atzveltnes.* 
Šeit Jūs varat novietot mazāka izmēra bieži nepieciešamus priekšmetus.

3. Tīkls nelieliem priekšmetiem
Mazu priekšmetu transportēšanu atvieglo tīkls, kas tiek piestiprināts kravas kastes vidusdaļā. 

4. Āķis
Aiz sēdekļu atzveltnēm atrodas āķītis, kuru var ērti izmantot darba apģērbu pakāršanai.
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*Atkarībā no versijas



VERSIJA BASE

DZINĒJS
1,6 87 Zs

STANDARTA APRĪKOJUMS
Priekšējie un aizmugurējie bamperi grafīta krāsā•	
Durvju rokturi un sānu spoguļu apmales •	
grafīta krāsā
15 collu tērauda riteņu diski•	
Atpakaļgaitas lukturi•	
Papildus bremžu lukturis•	
Vadītāja priekšējais drošības spilvens•	
ABS ar elektronisku bremzēšanas spēka •	
sadales sistēmu 
Trīs punktu drošības jostas•	
Galvas balsti ar regulējamu augstumu•	
Mērinstrumenti: spidometrs un tahometrs•	
Imobilaizers •	

4 paneļu gaisa ventiļi ar gaisa virziena un •	
intensitātes vadāmību 
4 ātrumu gaisa apsildes un ventilācijas sistēma•	
Pelnu trauks un cigarešu piesmēķētājs•	
Kabatas priekšējās durvīs•	
Atvilktne vadības paneļu vidusdaļā•	
2 krūžu turētāji vadības paneļa vidusdaļā •	
Grafīta krāsas salons ar iestrādātu •	 Durance 
polsterējumu
Atdaloša vadītāja kabīnes starpsiena visa •	
salona platumā
Kravas nodalījuma apgaismojums•	
Pilnizmēra rezerves ritenis•	

PAPILDAPRĪKOJUMS
Metāliska krāsa•	
Kravas nodalījuma paklājs•	
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VERSIJA CONfORT
versija base +

DZINĒJI
1,6 87 Zs, 1,5 dCi 68 Zs, 1,5 dCi 85 Zs

STANDARTA APRĪKOJUMS
Sānu moldingi•	
15 collu tērauda diski ar dekoratīvajām uzlikām •	
Sānu atpakaļskata spoguļi, kurus iespējams •	
regulēt no salona 
Tonēti sānu un priekšējie stikli•	
Stūres pastiprinātājs•	
Slēgtā gaisa cirkulācijas sistēma•	

Nolokāma vadītāja sēdekļa atzveltne •	
Centralizētā durvju atslēga ar tālvadības pulti •	
Trīs punktu priekšējās drošības jostas/ ar •	
regulējamu augstumu
Salona krāsa Muscade ar iestrādātu Oska •	
polsterējumu

PAPILDAPRĪKOJUMS
Metāliska krāsa•	
Priekšējais pasažieru drošības spilvens•	
Kravas nodalījuma paklājs•	
Pakete Comfort•	
Pakete Comfort Plus•	

Pasažiera drošības spilvens un Radio ar CD un MP3 failu atskaņotāju.



KRĀSAS
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IZMĒRI (mm)
A Kopējais garums 4496
B Platums, bez sānu spoguļiem 1735
C Augstums bez kravas 1554
D Kravas kastes garums 1807
E Kravas kastes platums/starp riteņu arkām  1374/1024
F Aizmugures borta platums 1200

Riteņu bāze 2905
Priekšējā pārkare 777
Aizmugurējā pārkare 814
Klīrenss (minimāli piekrauts) 155
Salona platums - priekšējie sēdekļi 1407
Kravas kastes augstums 535
Iekraušanas augstums 636

* Pieejams kā īpašs papildpiedāvājums

IZMĒRI

BALTS 369 (OV)JŪRAS ZILS 61H (OV)KOŠI SARKANS 21D (OV) PLATĪNPELĒKS D69 (TE)* MINERāLU ZILS RNF (TE)*

Metāliskie toņi (TE)Nemetāliskie toņi (OV)

UGUNS SARKANS B76 (TE)*



TEhNISKIE DATI
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Dacia Eco2 logo atbilst trīs galvenajiem kritērijiem: automašīnas CO2 izmeši ir mazāk par 140 g/km. Automašīna tiek ražota ISO 14001 sertificētā rūpnīcā, 
maksimāli ierobežojot vides piesārņošanu, un tā satur vismaz 5% pārstrādātas plastmasas no  izmantotās plastmasas masas.

Dacia Eco2 logo nozīmē vides saglabāšanas misiju visos auto dzīves ciklos.

DZINĒJI 1,6, 87 Zs 1,5, dCi, 68 Zs 1,5, dCi, 85 Zs
Izpūtēja izmešu norma Euro 4 Euro 4 Euro 4
Sēdvietu skaits 2 2 2

Dzinējs
Dzinēja tips K7M 710 K9K 792 K9K 796
Dzinēja tilpums (cm³) 1598 1461 1461
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Cilindru skaits 4 4 4
Kompresijas koeficients 9,5 17,6 17,6
Vārstu skaits 8 8 8
Jauda KW CEE (ZS) 64 (87) 50 (68) 63 (85)
Apgriezieni pie maksimālās jaudas (apgr./min) 5500 4000 3750
Griezes moments Nm CEE 128 160 200
Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta (apgr./min) 3000 1700 1900
Degvielas iesmidzināšanas veids daudzpunktu tiešā Common Rail + turbo  tiešā Common Rail + turbo
Degviela benzīns dīzeļdegviela  dīzeļdegviela
Katalizators standartaprīkojumā standartaprīkojumā standartaprīkojumā

Ātrumkārba
Tips JR5 JR5 JR5
Pārnesumu skaits 5 5 5
ātrums (km/h) pie 1 000 apgr./min 1.pārnesumā 6,19 7,89 7,89
 2. pārnesumā 11,26 14,35 14,35
 3. pārnesumā 17,45 22,24 22,24
 4. pārnesumā 23,74 30,25 30,25
 5. pārnesumā 31,24 39,82 39,82

Stūres iekārta
Apgriezienu skaits no ietves malas līdz ietves malai (m) 11,25 11,25 11,25
Pilns stūres rata apgriezienu skaits (bez pastiprinātāja / ar pastiprinātāju) 4,5 / 3,2 4,5 / 3,2 4,5 / 3,2

Balstiekārta
Priekšējās balstiekārtas veids McPherson tipa ass ar šķērssviru
Aizmugurējās balstiekārtas veids H-posma programmētas deformācijas vērpes sija ar spirālatsperēm

Riteņi un riepas
Standarta diski 15”
Standarta riepas priekšpusē / aizmugurē 185 / 65 R 15

Bremžu sistēma 
Bremžu sistēmas veids X X X
ABS Bosch 8.1 standartaprīkojumā standartaprīkojumā  standartaprīkojumā
Elektroniska bremzēšanas spēka sadale standartaprīkojumā standartaprīkojumā standartaprīkojumā
Priekšējo disku diametrs (mm) 259 259 259
Aizmugurējo disku diametrs (“) 9 9 9

Dinamika
Maksimālais ātrums (km/h) 163 146 160
0-100 km/h (s) 13,0 16,8 13,5
1 000 no noteikta sākuma punkta (s) 34,7 38,1 35,4

Aerodinamika
Cx Koeficients 0,36 0,36 0,36

Degvielas patēriņš EEC standarts Nr. 99/100 (l/100km)
CO2 izmeši (g/km) 192 140 137
Pilsētas režīmā (l/100 km) 11,0 6,2 5,9
Pilsētas extra režīmā (l/100 km) 6,5 4,8 4,8
Kombinētajā režīmā (l/100 km) 8,1 5,3 5,2

Degvielas tvertne
Tilpums (l) 50 50 50

Masa (kg) atkarībā no automašīnas aprīkojuma līmeņa
Braukšanai gatavas automašīnas bruto svars 1090 1140 1140
Braukšanai gatavas automašīnas bruto svars ar masas pārsvaru uz priekšējās ass 663 715 715
Braukšanai gatavas automašīnas bruto svars ar masas pārsvaru uz aizmugurējās ass 427 425 425
Kopējā masa 1890 1940 1940
Kopējā pieļaujamā masa ar kravas piekabi 2540 2590 2590
Derīgā krava 800 800 800
Maksimālais svars piekabei ar bremzēm 650 650 650



APRĪKOJUMA LĪMENIS UN IZVĒLES IESPĒJAS
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PAKETE COMfORT
Manuāli regulējams gaisa kondicionieris•	
Radio ar CD un MP3 failu atskaņotāju•	

PAKETE COMfORT PLUS
Centrālā durvju atslēga ar tālvadības pulti•	
Elektriski regulējami logi•	
Miglas lukturi•	

PIEEJAMIE APRĪKOJUMA LĪMEŅI

Base Confort
Ārējā apdare
Priekšējie un aizmugurējie bamperi grafīta krāsā  

ārējie durvju rokturi grafīta krāsā  

Sānu spoguļu apmales grafīta krāsā  

Sānu moldingi - 

15 collu tērauda riteņu diski ar dekoratīvajām uzlikām /- /

Iekšējā apdare
Centrālā vadības pults grafīta/ metāla krāsā /- -/
Salons grafīta/ muskata krāsā /- -/
Durance/Oska iestrādātais polsterējums /- -/

Drošība
ABS ar elektronisku bremzēšanas spēka sadales sistēmu  

Šofera priekšējais drošības spilvens  

Pasažieru priekšējais drošības spilvens - 

Trīs punktu drošības jostas/ ar regulējamu augstumu /- /
Galvas balsti ar regulējamu augstumu  

Automašīnas drošība
Kodēta aizdedzes atslēga  

Vadāmība un kontroles sistēmas
Stūres pastiprinātājs - 

Mērinstrumenti: spidometrs un tahometrs  

Redzamība 
Miglas lukturi - *
Sānu atpakaļskata spoguļi ar manuālu vadāmību no salona /- /
Atpakaļgaitas lukturi  

Papildus bremzes lukturis  

Komforts
Centrālā durvju atslēga / ar tālvadību -/- /*
Elektriski regulējami logi - *
Tonēti sānu un priekšējie logi - 

Pelnu trauks un cigarešu piesmēķētājs  

Kabatas priekšējās durvīs  

Atvilktne vadības paneļu vidusdaļā  

Krūžu turētāji vadības paneļa vidusdaļā  

Pasažieru krēsli ar regulējamu muguras atbalstu  

Vadītāja krēsls ar regulējamu muguras atbalstu  - 

Kravas nodalījuma paklājs  

Siltumapgāde – ventilācija 
4 ātrumu gaisa apsildīšanas un ventilācijas sistēma  

Gaisa recirkulācijas sistēma - 

Manuāli regulējams gaisa kondicionieris - *

Audio sistēmas
Radio ar CD un MP3 failu atskaņotāju - *

Aprīkojuma līmenis
Pakete Comfort - 

Pakete Comfort Plus - 

 = Standartā        = Izvēles iespēja      * = Paketes elements      - = Nav pieejams



Vairāk informācijas www.dacia.lv.

Mēs esam centušies Jūs nodrošināt ar precīzu jaunāko informāciju par visiem aspektiem, kas iegūta veicot sērijveida testus ar prototipiem. Mēs saglabājam tiesības 
precizēt automašīnas tehniskos datus jebkurā laikā, jo DACIA nepārtraukti turpina uzlabot savu produktu kvalitāti. DACIA oficiālie pārstāvji tiek nekavējoties informēti 
par visiem uzlabojumiem. Automašīnu versijas var nedaudz atšķirties atkarībā no reģioniem, piemēram, kāds konkrēts aprīkojums var nebūt pieejams konkrētajā vietā 
(standarta vai papildus funkciju piedāvājumā). Lielākajā daļā gadījumu attēlos atspoguļotas Eiropas reģionu automašīnas. Lūdzam vērsties pie tuvākā DACIA autorizētā 
partnera pēc jaunākās informācijas. Iespējamas tipogrāfiskas nianses, kas atšķiras krāsu ziņā no oriģinālā automašīnas iekšpuses vai ārpuses dizaina. Visas tiesības 
uz šo informāciju tiek saglabātas. Šī izdevuma vai kādas tā daļas informācijas kopēšana bez rakstiskas DACIA atļaujas nav pieļaujama. Šis izdevums nav uzskatāms 
par pārdošanas piedāvājumu.

Dacia un Jūs, tā ir ideāla saderība. Jūs dodat priekšroku pārdomātiem un drošiem risinājumiem par īpaši saprātīgu cenu. Tieši 

šāda ir arī mūsu apņemšanās.

Mūsu ražotie transporta līdzekļi ir izdevīgi tiem, kas dod priekšroku praktiskumam. 

Ietilpīgs salons, plaši bagāžas nodalījumi, stabila un blīva virsbūves konstrukcija, konkurētspējīgas cenas – tās ir labākās Dacia 

automašīnu pamatvērtības.

Mums vissvarīgākais ir klientu komforts un labsajūta!

Kā viens no Renault koncerna zīmoliem, arī Dacia ražošanā izmanto izdevīgus tehniskus risinājumus, kas sevi jau parādījuši kā 

efektīvu un uzticamu vērtību gadu gaitā.

Tas mums ļauj piedāvāt 3 gadu garantiju un īpaši zemus auto ekspluatācijas izdevumus.

Dacia zīmola izvēle – Jūsu izvēle ir uzticības vērta.

 Dacia
Jūsu vajadzības ir  
mūsu rasto risinājumu pirmsākums.


