
Dacia Logan MCV

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi. 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 cunoştinţa 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.

www.dacia.ro
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Dacia Logan MCV respectă reglementările europene privind reciclarea materialelor şi colectarea vehiculelor scoase din uz. 

Este constituită în proporţie de 85% din piese reciclabile şi integrează materiale reciclate. Piesele de plastic şi de cauciuc ale 

vehiculului sunt marcate conform standardelor ISO, ceea ce permite identificarea rapidă a materialului din care sunt compuse, în 

momentul dezmembrării vehiculului uzat. Pentru mai multe informaţii despre eforturile noastre în materie de protecţie a mediului, 

accesaţi: http://www.dacia.ro/servicii-pentru-clienti/protectia-mediului



Dacia Logan MCV

succesul comercial de care se bucură 

Dacia Logan MCV a transformat 

acest model în referinţa segmentului 

de vehicule break accesibile. 

Permițând transportul a până la 7 pasageri, 

Dacia Logan MCV este un vehicul cu un 

spațiu extrem generos și cu un design 

seducător. Partea din față a vehiculului se 

remarcă prin trăsături moderne, care se 

regăsesc și la nivelul planşei de bord şi al 

armoniilor interioare*. Astfel, vacanţele în 

familie şi deplasările în interes profesional 

dobândesc o nouă dimensiune.  

Dacia Logan MCV – disponibilă în variantele 

cu 5 şi 7 locuri -  este combinaţia ideală 

între confort, funcţionalitate şi volum 

mare de încărcare. Pornim la drum?

Portbagajul este uşor accesibil şi oferă un volum de 
încărcare generos.

noul calandru, bara de protecție și blocurile optice 
moderne, noile proiectoare de ceață – reflectă dinamismul și 
robustețea părții frontale a mașinii.

Banchetele de pe rândurile doi şi trei oferă un spaţiu 
generos  şi un foarte bun nivel de confort pentru 5 adulţi.

* În funcţie de versiune

Cu Dacia Logan MCV, puteţi adapta spaţiul interior în funcţie de necesităţi: pentru a permite transportul mai multor persoane sau a unor obiecte voluminoase, puteţi opta pentru 
configuraţia cu 7 şi, respectiv, 2 locuri. În plus, beneficiaţi de un volum de încărcare extrem de generos: 198 litri în configuraţia cu 7 locuri, 700 litri (5 locuri) şi până la 2 350 litri fără 
bancheta de pe rândul trei şi cu bancheta de pe rândul doi în poziţie rabatată.

Spaţiu  
extrem de generos 

CARACTERIsTICI TEHnICE

VERsIunI: 
Motoare disponibile: 
1.4 75 CP (varianta 5 locuri), 1.6 90 CP, 1.5 dCi 70 CP

Bare de protecție în culoarea caroseriei
Calandru negru cu bandou superior cromat
Baghete laterale de protecție a portierelor
Jante de oțel 15"
Capace de roți complete (Somes) 
Tapițerie Oska
Consolă centrală cu nuanță metal închis

ABS cu EBV și asistență la frânarea de urgență
Airbag frontal șofer
Centuri de siguranță față cu prindere în 3 puncte reglabile pe înălțime
Centuri de siguranță spate cu prindere în 3 puncte
Tetiere spate reglabile pe înălțime
Direcție asistată
Geamuri cu tentă de culoare
Retrovizoare exterioare cu reglaj manual din interior
Suport pahare/doze la baza consolei centrale 
Bancheta spate rând 2 rabatabilă fracționat 1/3 – 2/3

Bancheta spate rând 3 rabatabilă fracționat 1/2 – 1/2
Închidere centralizată cu cheie
Iluminare portbagaj (în varianta cu 5 locuri)
Pre-echipare radio
Posibilitate de instalare universală a scaunelor pentru copii

Opțional
Radio CD 2X15 W, cu panou detașabil
Tabletă portbagaj (tip înfășurător)

Motoare disponibile: 
1.6 90 CP, 1.6 16V 105 CP, 1.5 dCi 70 CP, 1.5 dCi 85 CP

Mânere deschidere uși din exterior în culoarea caroseriei
Oglinzi retrovizoare în culoarea caroseriei, reglabile electric  
și degivrante
Proiectoare ceață
Protecție prag uși față
Capace de roți complete (Tisa) 
Consolă centrală cu aspect crom satinat
Panouri de uși cu manere ergonomice, baghetă decor  
și inserție material textil

Tapițerie “Pliss”
Tetiere spate rândul 3 tip “virgulă”
Semnal optic portiere deschide
Scaun șofer reglabil pe înălțime
Aer condiționat
Radio CD 4X15W
Computer de bord
Volan reglabil pe înălțime
Plafonieră centrală cu stingere progresivă
Spot de lectură
Iluminare torpedou
Buzunare pe spătare scaune față

Suport de ochelari
Spațiu de depozitare la baza consolei

Opțional
Airbaguri laterale torace
Jante de aluminiu 15"
Geamuri electrice spate
Radio CD MP3 4X15 W
Spațiu depozitare plafon (rândul 2)
Plasă (fileu) reținere bagaje
Tableta portbagaj (tip înfășurător) - varianta 7 locuri

Motoare disponibile:  
1.6 16V 105 CP, 1.5 dCi 85 CP

Jante de aluminiu 15”
Geamuri electrice spate

Volan îmbrăcat în piele
Radio CD cu MP3 4X15 W
Tapițerie Sable (negru cu bej)
Planșă de bord neagră cu inserție bej

Opțional:
Airbaguri laterale torace
Spațiu depozitare plafon (rândul 2)
Plasă (fileu) reținere bagaje
Tabletă portbagaj (tip înfășurător) - varianta 7 locuri

Motoare disponibile: 1.4 75 CP (varianta 5 locuri), 
1.6 90 CP, 1.5 dCi 70 CP, 1.5 dCi 85 CP

Bare de pavilion longitudinale 
Tableta portbagaj (tip înfășurător) - varianta cu 5 locuri

Airbag frontal pasager 
Închidere centralizată cu telecomandă
Geamuri electrice față
Radio CD 2X15 W, cu panou detașabil

Opțional
Aer condiționat
Airbaguri laterale torace
Proiectoare ceață
Tableta portbagaj (tip înfășurător) - varianta 7 locuri

AMBIAnCE

PREFEREnCE
În PLus FAţĂ DE AMBIAnCE

LAuREATE
În PLus FAţĂ DE PREFEREnCE

PREsTIGE
În PLus FAȚĂ DE LAuREATE

Benzină Diesel
Motorizare 1.4 75CP 1.6 90CP 1.6 16V 105CP 1.5 dCi 70CP 1.5 dCi 85CP
Tip cutie de viteze manuală manuală manuală manuală manuală
Nivel de depoluare Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
Număr de locuri 5 5 7 5 7 5 7 5 7
CARACTERIsTICI MOTOR
Tip motor K7J 710 K7M 710 K4M 690 K9K 792 K9K 796
Cilindree (cm³) 1,390 1,598 1,598 1,461 1,461
Alezaj x cursă (mm) 79,5 x 70 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Număr de cilindri 4 4 4 4 4
Raport volumetric 9,5 9,5 9,8 17,6 17,6
Număr total de supape 8 8 16 8 8
Putere maximă (Kw/CP) 55 / 75 64 / 90 77 / 105 50 / 70 63 / 85
Regim putere maximă (tr/min) 5,500 5,500 5,750 4,000 3,750
Cuplu maxim CEE (nm) 112 128 148 160 200
Regim cuplu maxim (tr/min) 3,000 3,000 3,750 1,700 1,900
Tip injecţie Electronică multipunct Directă Common Rail cu turbocompresor și schimbător aer-aer
Carburant Benzină fără plumb Diesel
sIsTEM DE FRÂnARE
Tip sistem de frânare hidraulic, dublu circuit față/spate în X
ABS Bosch 8.1 serie / standard
Repartitor electronic de frânare (EBV) serie / standard
Asistență la frânarea de urgență (AFU) serie / standard
Față: discuri ventilate (Ø mm) 259
Spate: tamburi (Ø toli) 9"
PERFORMAnȚE
Viteză maximă  (km/h) 155 167 174 150 163
0 la 100 km/h (s) 15" 60 13" 40 13" 70 11" 80 12" 10 17" 70 18" 00 14" 30 14" 60
0-1000 m cu start de pe loc (s) 36" 90 35" 00 35" 20 33" 60 33" 80 38" 80 39" 00 36" 00 36" 20
COnsuM*
Ciclu complet (l/100km) 7.6 7.6 7.8 7.5 5.3 5.2
Ciclu urban (l/100km) 10 10.2 10.3 9.8 6.2 5.9
Ciclu extra-urban (l/100km) 6.2 6.1 6.3 6.3 4.8 4.8
Emisii CO2 (g/km) 179 180 185 178 140 137
MAsE (kg) (valori medii în funcție de gradul de echipare)
Gol în ordine de mers 1,270 1,270 1,300 1,300 1,330 1,318 1,350 1,323 1,360
Total maxim autorizat (MMAC) 1,740 1,740 1,810 1,770 1,840 1,796 1,860 1,806 1,870
DIMEnsIunI (mm)
Lungime 4,473
Lăţime totală (cu / fără retrovizoare) 1993 / 1740
Înălţime (cu / fără bare de pavilion) 1662 / 1636

* Un ghid privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obținut gratuit în toate punctele de vânzare. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energic, ci şi de 
comportamentul la volan şi de alți factori care nu țin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.


