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GAMA DE CULORI

BLANc GLAcier 369 (OV) BLeu NAVy D42 (OV)

rOuGe pAssiON 21D (OV)

Gris pLAtiNe D69 (te)

BLeu extrême rNA (te) 

rOuGe De feu B76 (te) Gris BAsALte KNm (te)

BLeu miNérAL rNf (te)

Gris cOmète KNA (te)

BLeu eLectrique rNZ (te)

culori metalizate (te)culori opace (OV) 

* vopsea metalizată (opţional)
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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.

Dacia VAN 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 VAN

Spaţiu de încărcare de 2,5 m3

Logan VAN vă pune la dispoziţie un spaţiu de 
încărcare generos şi uşor accesibil datorită uşilor 
laterale şi mai ales datorită uşilor spate asimetrice 
cu 3 unghiuri de deschidere: 40°, 90°, 180°.

Logan Van se adresează persoanelor în căutarea unui vehicul practic. Fiabil şi robust, dispune de o capacitate de încărcare ridicată, ceea ce  

îi permite să transporte fără dificultate mobilier, găleţi de vopsea sau saci de ciment. Pavilionul înălţat permite încărcarea şi descărcarea  

materialelor cu uşurinţă. uşile laterale şi uşile asimetrice din spate, facilitează accesul la spaţiul pentru marfă, chiar şi în locurile mai înguste.  

În orice situaţie, Logan Van răspunde aşteptărilor!

cApAcitAte De ÎNcĂrcAre remArcABiLĂ EChIpAMEntE

* 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.

** În limita greutăţii totale rulante

Motorizare / nivel de echipare LOGAn pACK 
COnFORt

1.6 85cp • •
1.5 dci 75cp • •
1.5 dci 90cp – •
prezentare exterioară
Jante de oţel 15" • •
capace roţi mini • –
capace roţi Argeş – •
Bare de protecţie faţă/spate de culoare neagră • •
uşi spate asimetrice 1/3-2/3 nevitrate,  
cu 3 unghiuri de deschidere • •

uşi laterale batante • •
Baghete laterale de protecţie – •
Buşon rezervor carburant cu cheie • •
Geamuri cu tentă de culoare – •
Vopsea metalizată o o
prezentare Interioară
perete despărţitor între cabină şi spaţiul de marfă • •
scaune faţă cu reglaj longitudinal şi reglaj al spătarului • •
Ambiantă "carbone" • –
Ambianţă "muscade" – •
siguranţă activă şi pasivă
Airbag frontal şofer • •
Airbag pasager – o
ABs cu eBV şi asistenţă la frânarea de urgenţă • •
centuri de siguranţă fixe • –
centuri de siguranţă reglabile pe înălţime – •
tetiere reglabile pe înălţime • •
pachet accesorii siguranţă (trusă medicală, triunghi de 
presemnalizare, stingător de incendiu) • •

protecţia vehiculului
Antidemaraj electronic codat • •
scut protecţie motor • •
Conducere
Direcţie asistată hidraulic o •
indicatoare digitale: carburant, temperatură lichid 
răcire, kilometraj • •

indicatoare analogice: tahometru si turometru • •
semnal sonor faruri aprinse • •
Vizibilitate/iluminare
reglaj din interior al farurilor • •
proiectoare de ceaţă – o
Ştergător parbriz cu 2 viteze şi temporizare fixă • •
retrovizoare cu reglaj manual din exterior • –
retrovizoare cu reglaj manual din interior – •
iluminare spaţiu marfă • •
Încălzire/Ventilare
Încălzire - ventilare cu 4 viteze • •
4 aeratoare cu flux reglabil • •
Aer condiţionat cu reglaj manual – o
comandă reciclare aer – •
Confort/Utilitate
Închidere centralizată cu cheie – •
pack electric: geamuri electrice + telecomandă  
închidere uşi – o

scrumieră mobilă şi brichetă • •
mâner de sprijin pasager faţă • •
plafonieră centrală • •
covor protecţie planşeu spaţiu marfă o o
inele de ancorare în spaţiul de marfă • •
spaţii de depozitare
cutie de documente (8 litri) • •
suport pahare/doze la baza consolei centrale • •
compartimente de depozitare pe panourile portierelor 
faţă • •

Audio
pre-echipare radio (antenă radio şi precablaj) • •
radio cD cu panou detaşabil (2x15 W) – o

•	 serie	 
- nedisponibil  
o opţional

CARACtERIstICI tEhnICE
Motor 1.6 85Cp 1.5 dCi 75Cp 1.5 dCi 90Cp
tip cutie de viteze manuala manuala manuala 
Nivel de depoluare euro 5 euro 5 euro 5
Numărul de locuri 2 2 2
Caracteristici motor
tip motor K7m 800 K9K 892 K9K 892
cilindree (cm3) 1 598 1 461 1 461
Alezaj x cursă (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Număr de cilindri 4 4 4
raport volumetric 9,5 17,6 17,6
Număr total de supape 8 8 8
putere maximă (kW/cp) 62 / 85 55 / 75 65 / 90
regim putere maximă (tr/min) 5 250 4 000 3 750
cuplu maxim cee (nm) 135 180 200
regim cuplu maxim (tr/min) 3 000 1 700 1 750
tip injecţie electronică multipunct Directă common rail cu turbocompresor şi schimbător aer-aer
carburant Benzină fără plumb motorină
filtru de particule - serie
Cutie de viteze
tip Jr5
Număr de rapoarte 5 + 1
Direcţie
tip cu sau fără asistare hidraulică
Diametru de bracaj între trotuare (m) 11,25
Numărul de rotaţii de volan: direcţie manuală 4,5
Numărul de rotaţii de volan: direcţie asistată 3,2
punţi
puntea faţă pseudo mcpherson cu braţ inferior triunghiular
Diametru bară antiruliu faţă (mm) 24,5
puntea spate punte în H cu profil deformabil şi epură programată - arcuri elicoidale
Roţi şl pneuri
Jante de referinţă (") 6,0 J 15
pneuri de referinţă faţă/spate 185 / 65 r15
sistem de frânare
tip sistem de frânare hidraulic, dublu circuit faţă/spate în x
Limitator de presiune sensibil la sarcină regulator electronic de frânare
faţă: discuri ventilate (Ø mm) 259
spate: tamburi (Ø mm / ţoli) 228 / 9"
performanţe
Viteză maximă (km/h) 163 157 165
0 la 100 km/h (s) 14" 10 15" 20 13" 60
0-1000 m cu start de pe loc (s) 35" 70 36" 60 35" 30
Consum*
emisie c02 (g/km) 179 133 133
ciclu urban (1/100km) 10,5 6,1 6,1
ciclu extra-urban (1/100km) 6,3 4,6 4,6
ciclu complet (l/100km) 7,7 5,1 5,1
Capacităţi (litri)
Volum util compartiment marfă 2 540
rezervor carburant 50
Mase (kg)
Gol  în ordine de mers 1 144 1 206 1 206
Gol în ordine de mers pe puntea faţă 663 664 664
Gol în ordine de mers pe puntea spate 481 542 542
total maxim autorizat (mmAc) 1 944 2 006 2 006
masă totală rulantă (mtr) 2 600
sarcină utilă omologată pentru românia 800 800 800
masă maximă remorcabilă cu frânare** 656 594 594
masă maximă remorcabilă fără frânare 605 594 594

1. Inele de ancorare
pentru a asigura o bună stabilitate a 
produselor transportate, le puteţi fixa cu 
o chingă de inelele de ancorare.

2. Covor de protecţie planşeu*
echipat cu un covor de protecţie practic 
şi rezistent, spaţiul de încărcare este 
protejat şi poate fi utilizat pentru cele 
mai diverse tipuri de produse, cum ar fi 
găleţi de vopsea sau bucăţi de lemn.

3. ABS.
Vă puteţi deplasa în deplină siguranţă 
şi încredere. Logan VAN este echipat cu 
ABs. în caz de frânare bruscă, roţile nu 
se blochează şi traiectoria este ţinută 
sub control.

4. Motorizarea dCi.
sobre, dinamice și silențioase, motoarele 
dci realizează o combinație perfectă 
între plăcerea de a conduce și un nivel 
foarte scăzut al consumului de carburant 
și al emisiilor de cO2.

21 3 4

* Disponibil în opţiune


