
Dacia Lodgy



În funcție de versiune, bancheta de pe rândul 
al doilea este fracționabilă 1/3 - 2/3

Spațiu de depozitare situat în partea 
superioară a planșei de bord

Tabletă portbagaj tip înfășurător

Cu o siluetă bine definită, Lodgy se remarcă prin spațiu și confort. Un interior generos, conceput pentru a 
găzdui toată familia, spații de depozitare inteligent poziționate...   
Ne-am gândit la tot. Spațiul record în ceea ce privește raza la genunchi îi conferă primul loc în segmentul din 
care face parte.
Datorită sistemului de încălzire și climatizare eficient și rapid, te vei bucura de călătorii întotdeauna plăcute. 
Pentru că Dacia Lodgy este în primul rând construită pentru oameni ca tine, oameni deschişi schimbării.

Schimbării în mult mai bine.

Cuceritor prin design,
convingător prin dimensiuni!





Pentru că suntem diferiţi, Lodgy îţi propune o soluţie multimedia diferită. Poţi să alegi, în echiparea de serie, Dacia-Plug&Radio format din radio 
2DIN, compatibil MP3, cu satelit de comandă pe volan, tehnologie Bluetooth® și conexiuni USB şi Jack pe faţada centrală. Fie că este vorba de trasee 
scurte sau de vacanţe în familie, conectează-ţi muzica preferată și bucură-te de un sunet de calitate.

Planurile tale se schimbă și, odată cu ele, se schimbă și nevoile tale. Uneori, ai nevoie să îi auzi pe cei dragi atunci când nu îţi sunt aproape. Alteori, 
drumurile tale variate au nevoie de ritmuri diferite. Iar câteodată ai pur și simplu nevoie să cauţi locuri noi pentru idei noi.

Așa că, Lodgy îţi propune, opţional, MEDIA NAV, un sistem multimedia intuitiv și ușor de utilizat, integrat în consola centrală, cu un ecran tactil de 
7", care include radio, Bluetooth® și navigaţie. Cu sistemul multimedia ce echipează Lodgy poți să asculți muzica preferată prin audiostreaming, dar 
ai la îndemână și folosirea telefonului mobil handsfree. Și pentru că trebuie să fii în locul potrivit, la momentul potrivit, te poţi baza pe funcţia de 
navigaţie, cu afișaj 2D sau 3D. În plus, ai satelit de comandă pe volan şi prize Jack și USB.

 

Conectează-te la
universul Lodgy!

MEDIA NAV cu ecran tactil de 7" Volan Soft Feel cu 4 brațe Dacia PLUG&RADIO
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Un motor pe benzină de înaltă performanţă TCe 115

Lodgy este primul vehicul din 
gama Dacia echipat cu motorul 
TCe 115 (benzină cu injecţie directă 
pe turbocompresor și  distribuție 
pe lanț), rezultat al experienţei 
specialiştilor în motoare ai Grupului 
Renault. Este un motor inovator, 
economic, suplu, dinamic şi 
performant. 
 Cuplu

Putere

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate într-
un laborator acreditat, în condiţiile standard impuse de reglementarile în vigoare la 
data fabricaţiei vehiculului, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 
715/2007, cu modificările şi completarile ulterioare. Consumul de carburant și emisiile 
de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de 
comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică.

MOTORIZARE Benzină
SCe 102

Benzină
TCe 115

Diesel
dCi 90

Diesel
dCi 109

Tip cutie de viteze manuală manuală manuală manuală
Nivel de depoluare Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Număr de locuri 7 7 7 7
CARACTERISTICI MOTOR
Tip motor H4M 738 H5Ft 408 K9K 626 K9K 666
Cilindree (cm3) 1.598 1.197 1.461 1.461
Alezaj x cursă (mm) 78 x 83,6 72,2 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5
Număr de cilindri 4 4 4 4
Raport volumetric 10,7 9,45 15,5 15,5
Număr total de supape 16 16 8 8
Putere maximă (Kw/CP) 75 / 102 85 / 115 66 / 90 80 / 109
Regim putere maximă (tr/min) 5.500 4.500 4.000 4.000
Cuplu maxim CEE (nm) 156 190 220 260
Regim cuplu maxim (tr/min) 4.000 1.750 1.750 1.750

Tip injecţie Electronică multipunct Injecție directă cu 
turbocompresor

Injecție Directă Common Rail 
cu turbocompresor

Injecție Directă Common Rail 
cu turbocompresor

Carburant Benzină fără plumb Motorină
Filtru de particule - - serie serie
Stop and Start serie serie serie serie
CUTIE DE VITEZE
Tip JR5 JR5 JR5 TL4
Număr de rapoarte 5 + 1 5 + 1 5 + 1 6 + 1 
DIRECȚIE
Direcție cu asistare hidraulică
Diametru de bracaj între trotuare / ziduri (m) 11,1 / 11,6
Numărul de rotații de volan: direcție asistată 3,3
SISTEM DE FRÂNARE
Tip sistem de frânare în X, dublu circuit
ABS serie/standard
Repartitor electronic de frânare (EBV) serie/standard
Asistență la frânarea de urgență (AFU) serie/standard
ESP serie/standard
Hill Start Assist serie/standard
Față: discuri ventilate (DV) diametrul (mm) DV 280 / 24
Spate : tamburi (T) diametrul (toli) T - 9”
PUNȚI
Puntea față Pseudo McPherson cu braț inferior triunghiular și bară stabilizatoare
Puntea spate Punte în H cu profil deformabil și epură programată, cu resorturi elicoidale 
ROȚI ȘI PNEURI
Jante de referință (“)          5 J 15 / 6 J15 //       6 J 15        // 6 J 16
Pneuri de referință față/spate                    185/65 R15 88T // 185/65 R15 92T // 195/55 R16 91H 
CAPACITĂȚI (litri)
Volum portbagaj (în funcție de configurație) 207 / 827 / 2617 (7 / 5 / 2 locuri)
Rezervor carburant (l) 50
Volum spații de depozitare în funcție de versiune (l) până la 30
PERFORMANȚE
Viteza maximă (km/h) 172 179 169 177
0 la 100 km/h (s) 11,6” 10,6” 12,3” 11,2”
0-400 m cu start de pe loc (s) 18,0” 17,5” 18,3” 17,7”
0-1000 m cu start de pe loc (s) 33,5” 31,9” 34,1” 33,0”
CONSUMURI ȘI EMISII*
Ciclu complet (l/100km) 6,1 5,5 4,0 4,0
Ciclu urban (l/100km) 7,8 6,6 4,3 4,4
Ciclu extra-urban (l/100km) 5,2 4,8 3,8 3,8
Emisii CO2 (g/km) 139 124 103 105
MASE (kg)
Gol în ordine de mers (min - max)                        1.261-1.345 1.280-1.375 1.280-1.400 1.280-1.420
Gol în ordine de mers pe puntea față (min-max) 725-761 745-788 763-823 767-843
Gol în ordine de mers pe puntea spate (min-max) 536-584 535-587 517-577 513-577
Total maxim autorizat (MMAC) 1845 1875 1900 1920
Masa totală rulantă (MTR) 3045,0 3075,0 3100,0 3120,0
Sarcina utilă (min-max) 500-584 500-595 500-620 500-640
Masa maximă remorcabilă cu frânare 1400 1400 1400 1400
Masa maximă remorcabilă fără frânare 630 640 640 640
DIMENSIUNI (mm)
Lungime 4498
Lăţime totală (cu/fără retrovizoare) 2004 / 1751
Ampatament 2810
Ecartament faţă 1492
Ecartament spate 1478
Înălţime (cu/fără bare de pavilion) 1714 / 1661
Garda la sol 130
Înălțime prag de încărcare spate (la gol) 605

Date tehnice



AMBIANCE LAUREATE
ÎNCĂLZIRE - VENTILARE
Încălzire - ventilare cu 4 viteze • •
Aer condiționat ¤ •
Comandă reciclare aer • •
CONFORT
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie • •
Cotieră centrală față, integrată în spătarul scaunului șofer și rabatabilă – •
Tabletă portbagaj tip înfășurător • •
Geamuri custode pivotante – •
Geamuri electrice față • •
Geamuri electrice față cu impuls pe partea șoferului – •
Geamuri electrice spate – •
Scrumieră mobilă și brichetă • •
Plafonieră rând 1/2/3 • •
Iluminare portbagaj • •
SCAUNE - BANCHETE
Scaune față cu reglaj longitudinal și reglaj al spătarului • •
Scaune față încălzite – ¤
Banchetă 3 locuri (rândul 2) rabatabilă și fracționabilă 1/3-2/3 cu posibilitate de pliere în poziție 
“portofel” - Isofix • •
Banchetă 2 locuri (rândul 3) rabatabilă 1/1, cu posibilitate de pliere în poziție “portofel” și ușor 
extractibilă • •

PREZENTARE INTERIOARĂ
Planșă de bord neagră cu inserție de culoare gri deschis • •
Panouri de uși biton negru-gri deschis • •
Tapițerie textilă “Elfa/Kario noir”         • –
Tapițerie textilă “Kapia/Kapia gris” – •
Volan îmbrăcat în piele – ¤
Consolă centrală de culoare neagră și contur indicatoare crom • –
Consolă centrală “Noir Brillant”, contur consolă, contur aeratoare și contur indicatoare crom – •
Mânere deschidere uși din interior negre • –
Mânere deschidere uși din interior crom – •
PRINCIPALELE SPAȚII DE DEPOZITARE
Cutie de documente închisă • •
Spațiu deschis pentru documente pe planșa bord • –
Spațiu închis pentru documente pe planșa bord – •
Suport pahare pe consola centrală • •
Spații de depozitare pe uși și la baza consolei • •
AUDIO
Radio 2DIN 2x15W cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, USB, Bluetooth®, audio streaming • –
Radio 2DIN 4x15W cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, USB, Bluetooth®, audio streaming – •
Media Nav: Sistem de navigație și multimedia cu ecran tactil 7” (include Harta României) – ¤
Pachet Hărți (implică Media Nav: Sistem de navigație și multimedia cu ecran tactil 7”) – ¤
PACHETE
Pack Confort: geamuri electrice față cu impuls, scaun șofer, volan și centuri față reglabile pe 
înălțime ¤ •
Pack Piele: tapițerie de piele/Tep (1) și volan îmbrăcat în piele – ¤

Echipamente și opțiuni

BLANC GLACIER (389) GROOMY 15’’ POPSTER 15’’ NEPTA 15’’ ALTICA 16’’BLEU NAVY (D42) NOIR NACRE (676) BLEU COSMOS (RPR)GRIS PLATINE (D69)GRIS COMETE (KNA)

CULORI DISPONIBILE

CULORI MATE CULORI METALIZATE

JANTE

AMBIANCE LAUREATE
NIVEL DE ECHIPARE
SCe 102 ¤ ¤
TCe 115 - ¤
dCi 90 ¤ ¤
dCi 109  - ¤
PREZENTARE EXTERIOARĂ
Bare de protecție vopsite în culoarea caroseriei • •
Ornament spate cu aspect crom satinat – •
Calandru negru cu bandou superior în culoarea caroseriei • –
Calandru negru cu bandou superior cromat – •
Baghete laterale de protecție negre • •
Jante de oțel 15” cu capace de roți complete Groomy • –
Jante de oțel 15” cu capace de roți complete Popster – •
Jante de aluminiu 15” Nepta – ¤
Jante de aluminiu 16” Altica – ¤
Mânere deschidere uși din exterior negre • –
Mânere deschidere uși din exterior în culoarea caroseriei – •
Bare de pavilion longitudinale negre • –
Bare de pavilion longitudinale biton satinate – •
Vopsea metalizată ¤ ¤
SIGURANȚA ACTIVĂ ȘI PASIVĂ
ABS, repartitor electronic de frânare și AFU • •
ASR-ESP • •
Hill Start Assist • •
Airbag frontal șofer și airbag frontal pasager (cu deconectare manuală) • •
Airbaguri laterale față • •
Centuri de siguranță față fixe • –
Centuri de siguranță spate cu prindere în 3 puncte • •
Tetiere față și spate, tip virgulă, reglabile pe înălțime • •
Tetiere spate pentru rândul 3 tip virgulă, reglabile pe înălțime • •
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri • •
PROTECȚIA VEHICULULUI
Antidemaraj electronic • •
CONDUCERE
Direcție asistată hidraulic • •
Computer de bord • •
Regulator limitator de viteză (cruise control) – •
Asistență la parcarea cu spatele – ¤
Asistență video la parcarea cu spatele (implică Media Nav: Sistem de navigație și multimedia cu 
ecran tactil 7”) – ¤
Alertă vizuală portiere deschise – •
Alertă vizuală și sonoră prindere centură șofer și pasager • •
Funcție Eco-mode • •
Gear Shift Indicator (GSI = indicator pentru schimbarea treptei de viteză) • •
VIZIBILITATE - ILUMINARE
Proiectoare de ceață ¤ •
Faruri de zi • •
Retrovizoare exterioare negre, cu reglaj manual din interior • –
Retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei, cu reglaj electric și degivrante – •
Oglindă supervizare copil – •
Ștergător lunetă • •

LEGENDĂ: • echipament în serie  - nu este disponibil  ¤ echipament opțional



Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de 
la pre-serii sau prototipuri, vehiculele din imagini fiind cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor 
sale, Dacia îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele şi accesoriile descrise şi 
reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt aduse la cunoştinţă agenţilor Dacia în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara 
de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm 
să consultaţi agentul Dacia pentru a primi cele mai recente informaţii. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui 
material, culorile reproduse în prezentul document pot fi uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele folosite la interior. 
Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei 
publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Dacia. Data tipăririi: iulie 2018.www.dacia.ro


