
Dacia Logan furgons

Vēlies vairāk, maksā mazāk!





VISLABĀKIE KRAVNESĪBAS PARAMETRI
800 kg KRAVNESĪBA UN 2,5 m3 tilpums visām Jūsu vajadzībām.
Logan ir ideāla automašīna uzņēmumiem, kā arī ikvienas jomas profesionāļiem, kas augstu vērtē praktiskumu. Šī drošā un izturīgā auto-
mašīna piedāvā ietilpīgu kravas nodalījumu un ērtu piekļuvi tam, izmantojot aizmugurē uzstādīto kāpsli, kas atrodas 58 cm augstumā, 
kā arī paaugstināto jumtu.
Kravas telpu iespējams nodrošināt ar praktisku un izturīgu paklāju.* Lai uzlabotu kravas drošību braukšanas laikā, kravas nodalījuma 
grīdā ir iebūvētas sešas kravas stiprinājuma vietas.
Jebkuros apstākļos Logan furgons kalpo ikvienai nodarbei.

* Standarta vai papildu aprīkojumā atkarībā no versijas.
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1,94 m gARA KRAVAS TELPA, 
LAI PĀRVADĀTU IT VISU

Logan furgons ir papildināts ar vairākām funkcijām,  
kas piemērotas Jūsu ikdienas lietošanai.

Logan furgona kravas nodalījums ir ērti pieejams, pateicoties 1/3-2/3 dalītā atvēruma asimetriski plānotām 
sānu un aizmugures durvīm. Aizmugures durvis atveras 40, 90 un pat 180 grādu leņķī. Paneļu veida sānu 

un aizmugures durvis, šofera kabīnes atdalošā šķērssiena un līdzenais grīdas segums nodrošina pilnīgu 
kravas pārvadāšanas komfortu.
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ĒRTA UN ERgONOMISKA KABĪNE
Auto pasaulē labpatika un komforts ir cieši saistīti ar funkcionalitāti. Logan furgonam ir neticami plašs salons, sniedzot gan vadītajam, gan 
pasažieriem vieglās mašīnas komforta sajūtu. Vadītāja sēdeklis ir ergonomiski piemērots stūrei un braukšanas mērinstrumentu panelim. Praktiski 
un ietilpīgi mantu uzglabāšanas nodalījumi nodrošina optimālu salona telpas izmantošanu. Plašie spoguļi nodrošina lielisku redzamību gan sānos, 
gan auto aizmugurē. Darba vides mainīgos apstākļus atvieglo spēcīga gaisa kondicionēšanas sistēma* un radiouztvērējs ar kompaktdisku un 
MP3 datņu atskaņotāju.

* Komplekta sastāvdaļa atkarībā no versijas.
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VERSIJA BASE

DZINĒJI
1,6 l, 84 ZS; 1,6 l, 84 ZS (sašķidrinātā gāze); 1,5 l dCi 75 ZS; 1,5 l dCi 90 ZS

STANDARTA KOMPLEKTĀCIJA
• Sānu aizsarglīstes
• 15 collu tērauda riteņu diski ar dekoratīvajām uzlikām
• Sānu atpakaļskata spoguļi, kurus iespējams regulēt no salona
• Tonēti sānu un priekšējie logi
• Kravas nodalījuma apgaismojums
• Stūres pastiprinātājs
• Centrālā durvju atslēga
• Trīs punktu priekšējās drošības jostas ar regulējamu augstumu
• Salona krāsa Muscade ar iestrādātu Oska polsterējumu

PAPILDAPRĪKOJUMS
• Metāliska krāsa
• Priekšējais pasažiera drošības spilvens
• Kravas nodalījuma paklājs
• Ērtību komplekts (manuālais gaisa kondicionētājs, radiouztvērējs ar 

kompaktdisku un MP3 atskaņotāju)
• Ērtību komplekts plus (centrālā durvju atslēga ar tālvadības pulti, 

elektriski verami priekšējie sānu logi un miglas lukturi)
• Pelnu trauks un cigarešu piesmēķētājs

Dzinējs
1,6 l, 84 ZS

STANDARTA KOMPLEKTĀCIJA

• Priekšējie un aizmugurējie buferi grafīta krāsā
• Durvju rokturi un sānu spoguļu apmales 

grafīta krāsā
• 15 collu tērauda riteņu diski
• Atpakaļgaitas lukturi
• Papildu 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
• Slēgtā gaisa cirkulācijas sistēma
• 4 ātrumu apsildes un ventilācijas sistēma
• Kabatas priekšējās durvīs
• Atvilktne vadības paneļa vidusdaļā
• 2 krūžu turētāji vadības paneļa vidusdaļā
• Grafīta krāsas salons ar iestrādātu 

Durance polsterējumu
• Atdaloša vadītāja kabīnes starpsiena visa 

salona platumā
• Rezerves ritenis*

PAPILDAPRĪKOJUMS

• Metāliska krāsa
• Kravas nodalījuma paklājs
• Pelnu trauks un cigarešu piesmēķētājs

* Sašķidrinātās gāzes versijas ir rūpnīcā aprīkotas 
ar riepu remontkomplektu.

VERSIJA CONFORT
versija base + 

Drošības spilvens pasažierim un radiouztvērējs ar kompaktdisku un MP3 datņu failu atskaņotāju
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IZMĒRI

KRĀSAS

BALTS 
369 (OV)

JŪRAS ZILS 
61H (OV)

KOŠI SARKANS 
21D (OV)

BAZALTPELĒKS 
KNM (TE)

PLATĪNPELĒKS 
D69 (TE)

KOMĒTAS PELĒKS 
KNA (TE)

UGUNS SARKANS 
B76 (TE)

MINERĀLU ZILS 
RNF (TE)

Nemetāliskie toņi (OV)

Metāliskie toņi (TE)*

* Pieejams kā īpašs papildpiedāvājums.

1993 mm

1740 mm

582 mm

4450 mm

2905 mm776 mm 768 mm

1640 mm

1936 mm

1024 mm1420 mm
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PIEDERUMI

1. 2. 3.

4. 6.5.

7. 8. 9.

12.10. 11.

1. JUMTA BAgĀŽNIEKS (60 01 99 82 11)

Īpaši paredzēts tieši Logan furgonam. Izturīgs un 
nevainojami saderīgs ar automašīnu, maksimālā 
kravnesība – 100 kg.

2. JUMTA ŠĶĒRSSTIEŅI (60 01 99 82 09)

Viegli uzstādāmi, var aprīkot ar balstiem dažādu 
priekšmetu pārvadāšanai.

3. SAKABES ĀĶIS (60 01 99 81 40)

4. PAROCIS (60 01 99 81 48 gAIŠPELĒKS) 
(60 01 99 82 64 MELNS)

Nodrošina ērtu sēdēšanu pie stūres. Ar praktisku 
dokumentu paliktni. Pieejams divās krāsās.

5. un 6. PAKLĀJI
Aizsargā rūpnīcā iebūvēto paklāju pret nodilumu un 
mitrumu. Ir pieejami auduma un gumijas paklāji, kā arī 
paklāji ar augstām malām.

7. DUBĻUSARgI
Priekšējie un aizmugurējie dubļusargi aizsargā 
virsbūves apakšdaļu no dubļiem un akmeņiem.

13.

8. AIZSARgUZLIKAS 
(60 01 99 83 16 PRIEKŠĀ) (60 01 99 83 18 AIZMUgURĒ)

Aizsargā virsbūvi no bojājumiem. Vienkārši 
uzstādāmas bez caurumu urbšanas virsbūvē.

9. SĀNU SIENU PLASTMASAS VAIROgI 
(60 01 99 82 14 LABAIS) (60 01 99 82 02 KREISAIS)

Izgatavoti no stiklšķiedras un ideāli pielāgoti 
kravas telpas formai, lai nodrošinātu optimālu 
aizsardzību.

10. KOKA gRĪDA UN SĀNU VAIROgI 
(77 11 421 869 gRĪDA) (77 11 421 870 SĀNU VAIROgS)

Viegli uzstādāmi efektīvai kravas telpas 
aizsardzībai.

11. un 12. SĒDEKĻU PĀRVALKI
Paredzēti intensīvai lietošanai un nevainojami 
pieskaņoti automašīnas salona krāsai, aizsargā 
sēdekļus no netīrumiem.

13. NAVIgĀCIJAS IEKĀRTA
TomTom navigācijas iekārta ar detalizētām 
Rietumeiropas un Viduseiropas kartēm.

Lai iepazītos ar visu Logan furgona piederumu klāstu, 

lūdzu, sazinieties ar tuvāko Dacia oficiālo pārstāvi.
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Dzinēji 1,6, 84 ZS
1,6, 84 ZS 

sašķidrinātā gāze 1,5, dCi, 75 ZS, FAP 1,5, dCi, 90 ZS, FAP
Izplūdes gāzu izmešu norma Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
Sēdvietu skaits 2 2 2 2

Dzinējs
Dzinēja tips K7M 800 K7M 818 K9K 892 K9K 892
Dzinēja tilpums (cm3) 1 598 1 598 1 461 1 461
Cilindra diametrs  virzuļa gājiens (mm) 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Cilindru skaits 4 4 4 4
Kompresijas koeficients 9,5 9,5 17,6 17,6
Vārstu skaits 8 8 8 8

Maksimālā jauda kW (ZS), sasniedzot (apgr./min)
62 (84) 

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

ar 5 250
55 (75) 

ar 4 000
65 (88) 

ar 3 750
Maksimālais griezes moments Nm, sasniedzot (apgr./min) 135 ar 3000 135 / 131 ar 3000 180 ar 1 750 200 ar 1 750
Degvielas iesmidzināšanas veids daudzpunktu daudzpunktu tiešā Common Rail tiešā Common Rail
Degviela benzīns benzīns / sašķidrinātā gāze dīzeļdegviela dīzeļdegviela
Katalizators standartaprīkojumā standartaprīkojumā standartaprīkojumā standartaprīkojumā
Mikrodaļiņu filtrs - - jā jā

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

Stūres iekārta
Pagrieziena rādiuss riteņiem (m) 11,25
Pilns stūres rata apgriezienu skaits (bez pastiprinātāja / ar pastiprinātāju) 4,5 / 3,2

Balstiekārta
Priekšā Makfērsona tipa ar apakšējo trīssviru balstiekārtu
Aizmugurē H-posma programmētas deformācijas vērpes sija ar spirālatsperēm

Riteņi un riepas
Standarta riteņu diski 15”
Standarta riepas priekšā un aizmugurē 185 / 65 R15

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

Dinamika
Maksimālais ātrums (km/h) 163 163 / 160 157 165
0–100 km/h (s) 14,1 14,6 / 15,1 15,2 13,6
1 000 m ieskrējiena laiks (s) 35,7 36,0 / 36,3 36,6 35,3

Aerodinamika
Cx koeficients 0,36

Degvielas patēriņš*
CO2 izmeši (g/km) 179 187 / 167 133 133
Pilsētas režīmā (l/100 km) 7,7 8,1 / 10,4 5,1 5,1
Šosejas režīmā (l/100 km) 6,3 6,8 / 8,8 4,6 4,6
Kombinētajā režīmā (l/100 km) 10,5 10,8 / 13,9 6,1 6,1

Degvielas tvertne

Tilpums (l) 50 50 (benzīns) /  
42 (sašķidrinātā gāze) 50 50

Masa (kg) atkarībā no auto aprīkojuma līmeņa
Braukšanai gatavas automašīnas bruto masa 1 144 1 206 1 206 1 206
Pašmasas slodze uz priekšējo asi 663 664 710 710
Pašmasas slodze uz aizmugurējo asi 481 542 496 496
Pieļaujamā kopējā masa 1 944 1 956 2 006 2 006
Pieļaujamā kopējā masa ar kravas piekabi 2 600 2 600 2 600 2 600
Derīgā krava 800 750 800 800
Maksimālā masa piekabei ar bremzēm 656 644 594 594
* Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums atbilstoši 80/1268 * 2004/3 EC standartam.

Tabulā norādītās skaitliskās vērtības var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma. Degvielas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu ietekmē arī braukšanas stils un citi ar tehnisko 
raksturojumu nesaistīti faktori. CO2 ir viena no gāzēm, kas pastiprina siltumnīcas efektu un veicina globālo sasilšanu.

Kravnesība norādīta standarta versijai bez papildu aprīkojuma un var mainīties atkarībā no automašīnas tehniskā raksturojuma.

TEhNISKIE DATI
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APRĪKOJUMA LĪMENIS UN IZVĒLES IESPĒJAS

BASE CONFORT

Ārējā apdare
Priekšējie un aizmugurējie buferi grafīta krāsā l l

Ārējie durvju rokturi grafīta krāsā l l

Sānu spoguļu apmales grafīta krāsā l l

Sānu aizsarglīstes - l

15 collu tērauda riteņu diski ar dekoratīvajām uzlikām l / - l / l

Rezerves ritenis l l*

Iekšējā apdare
Centrālā vadības pults metāla krāsā l l

Salons grafīta/Muscade krāsā l / - - / l

Durance/Oska iestrādātais polsterējums l / - - / l

Nodalošā siena visa salona platumā l l

Drošība
ABS ar elektronisku bremzēšanas spēka sadales sistēmu l l

Šofera priekšējais drošības spilvens l l

Pasažiera priekšējais drošības spilvens - 

Trīs punktu drošības jostas/ar regulējamu augstumu l / - l / l

Galvas balsti ar regulējamu augstumu l l

Automašīnas drošība
Kodēta aizdedzes atslēga l l

Vadāmība un kontroles sistēmas
Stūres pastiprinātājs - l

Mērinstrumenti: spidometrs un tahometrs l l

Redzamība
Miglas lukturi - P

Sānu atpakaļskata spoguļi ar manuālu vadāmību no salona - l

Atpakaļgaitas lukturi l l

Papildu bremžu lukturis l l

Ērtības
Centrālā durvju atslēga/ar tālvadības pulti - / - l / P

Elektriski verami logi - P

Tonēti sānu un priekšējais logs - l

Pelnu trauks un cigarešu piesmēķētājs  

Kabatas priekšējās durvīs l l

Atvilktne vadības paneļa vidusdaļā l l

Krūžu turētāji vadības paneļa vidusdaļā l l

Kravas telpas apgaismojums - l

Kravas nodalījuma paklājs  

Apsildes un ventilācijas sistēma
4 ātrumu apsildes un ventilācijas sistēma l l

Gaisa recirkulācijas sistēma l l

Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs - P

Audiosistēma
Radiouztvērējs ar kompaktdisku un MP3 datņu atskaņotāju - P

Komplekti
Ērtību komplekts - 

Ērtību komplekts plus - 

l standarta aprīkojums       papildu aprīkojums     P komplekta sastāvdaļa      - nav pieejams                    * Sašķidrinātās gāzes versijas ir rūpnīcā aprīkotas ar riepu remontkomplektu.

Dacia automašīnas ir pakļautas otrreizējai pārstrādei un reģenerācijai saskaņā ar likumu par galapārstrādi un citiem noteikumiem, kas izvirza vides aizsardzības prasības. Automašīnas un tās nolietoto detaļu demontāža tiek 
veikta saskaņā ar atbilstošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Pieejamās izvēles

ĒRTĪBU KOMPLEKTS
• Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs
• Radiouztvērējs ar kompaktdisku un MP3 

datņu atskaņotāju

ĒRTĪBU KOMPLEKTS PLUS
• Centrālā durvju atslēga ar tālvadības pulti
• Elektriski verami logi
• Miglas lukturi



 Dacia
Auto par šādu cenu?
Uzņēmums Dacia nekad nav šaubījies par to, ka arī lēta automašīna var būt pievilcīga, droša un kvalitatīva. Dacia zīmola jaunāko 

modeļu automašīnas valdzina ar savu patīkamo un oriģinālo izskatu. Turklāt mēs nekad neaizmirstam, ka pasažieriem un viņu 

mantām vajag daudz vietas. Šo sasniegumu pamatā ir vienkārša formula – lai iegūtu skaistu un praktisku automašīnu, nav jāiztērē 

visa sava nauda.

Tā kā esam Renault Groupe zīmols, ražošanā izmantojam veiksmīgus tehnoloģiskus risinājumus, kuru efektivitāte un uzticamība ir 

jau pierādīta praksē. Tādējādi mēs varam nodrošināt trīs gadu (vai 100 000 km nobraukuma) garantiju un izcili mazus ekspluatācijas 

izdevumus. Mūsu ieguldījumu vides aizsardzībā pierāda programma Dacia Eco2. Zīmola Dacia automašīnas tiek izgatavotas ISO 14001 

sertificētās rūpnīcās, un to CO2 izmešu daudzums nepārsniedz 140 g/km (150 g/km pilnpiedziņas versijām). Jo šī ir vēl viena mūsu 

pārliecība – rūpes par vidi nav atkarīgas no cenas.

www.dacia.lv

Esam darījuši visu, lai bukletā būtu ietverta visjaunākā un visprecīzākā informācija, kas balstīta uz atkārtotām prototipu pārbaudēm. Mēs saglabājam tiesības jebkurā brīdī precizēt 
automašīnu tehniskos datus, jo DACIA nepārtraukti turpina uzlabot savu ražojumu kvalitāti. Visi DACIA pilnvarotie pārstāvji tiek nekavējoties informēti par visiem iespējamajiem 
uzlabojumiem. Automašīnu versijas var nedaudz atšķirties atkarībā no reģiona, t. i., kāds konkrēts aprīkojums var nebūt pieejams noteiktā vietā (standarta vai papildu aprīkojuma 
piedāvājumā). Lielākajā daļā attēlu atspoguļotas Eiropas tirgum izgatavotās automašīnas. Lūdzam sazināties ar tuvāko DACIA pilnvaroto pārstāvi, lai iegūtu visjaunāko informāciju. 
Tipogrāfiski iespiestie attēli var atšķirties no oriģinālajām automašīnas salona vai virsbūves krāsām. Visas tiesības aizsargātas. Šā izdevuma vai kādas tā daļas informāciju nedrīkst 
kopēt bez DACIA rakstiskas atļaujas. Šis izdevums nav uzskatāms par konkrētu pārdošanas piedāvājumu. 11/2011.


