
Think big, pay little

Dacia Logan pick-up
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LOGAN PICK-UP: 
SOLIDNY I PRAKTYCZNY

DZIĘKI DUŻEJ I SOLIDNEJ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ ORAZ ŁADOWNOŚCI 800 KG, 
 Logan Pick-up zapewnia doskonały stosunek ceny do zalet użytkowych. 

Logan Pick-up jest niezwykle przydatnym narzędziem pracy, zawsze gotowym spełnić potrzeby najbardziej wymagających 
użytkowników. Duża i solidna skrzynia ładunkowa jest przystosowana do przewozu towarów o masie do 800 kg. Wysokie boki 
skrzyni (54 cm) tworzą pojemną i funkcjonalną przestrzeń ładunkową. Dostęp do skrzyni ładunkowej ułatwia uchylna tylna klapa 
o udźwigu 300 kg. Po jej opuszczeniu próg załadunku nie przekracza 64 cm, co znacznie ułatwia operacje załadunku i wyładunku.
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Solidna skrzynia ładunkowa
Skrzynia ładunkowa Logana Pick-up jest seryjnie wyposażona w osłony wzmacniające 
na górnych krawędziach burt (1) wytrzymujące obciążenie do 100 kg oraz 16 punktów 
mocowania ładunku (2) umożliwiających solidne zamocowanie przewożonych towarów. 

W opcji dostępna jest praktyczna i wytrzymała wykładzina podłogi skrzyni ładunkowej (3).
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MOŻESZ OD NIEGO OCZEKIWAĆ 
JESZCZE WIĘCEJ

Z MYŚLĄ O TWOICH POTRZEBACH w Loganie Pick-up zastosowano 
rozwiązania ułatwiające codzienne użytkowanie samochodu. 

Oddajemy ci do użytku samochód o przestrzeni ładunkowej przystosowanej do każdych potrzeb. Duża skrzynia 
(długość 1,80 m, szerokość 1,38 m, wysokość boków 54 cm) i liczne możliwości wykorzystania jej powierzchni, 
w tym możliwość specjalistycznej zabudowy w zależności od potrzeb, sprawiają, że Logan Pick-up jest bardzo 
praktycznym i elastycznym narzędziem pracy.
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BEZPIECZEŃSTWO NA POZIOMIE SPEŁNIAJĄCYM 
NAJNOWSZE NORMY

Logan Pick-up zapewnia POZIOM BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO I BIERNEGO 
GWARANTUJĄCY SKUTECZNĄ OCHRONĘ. 

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości zawieszenia, układowi hamulcowemu wyposażonemu w system ABS 
najnowszej generacji, a także przednim poduszkom powietrznym* w Loganie Pick-up czujesz się bezpiecznie.
W skład systemu zabezpieczeń wchodzą również 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości*. 
W samochodzie tym wykorzystano także uznane, bogate doświadczenie konstruktorów Renault w zakresie 
odporności nadwozia na zderzenia i jego zdolność do rozpraszania energii kinetycznej.

* W zależności od wersji
4
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1. ABS
Wyposażeniem seryjnym każdej wersji Logana Pick-up jest układ ABS Bosch 8.1 najnowszej generacji z elektronicznym korektorem 
siły hamowania EBD. W przypadku awaryjnego hamowania koła nie blokują się i kierowca zachowuje panowanie nad torem jazdy 
samochodu..

2. Przednie poduszki powietrzne
Logan Pick-up jest wyposażony seryjnie w przednią poduszkę powietrzną kierowcy. Przednia poduszka powietrzna pasażera jest 
dostępna w opcji*.

3. Możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera**
W przypadku, gdy istnieje konieczność dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, wystarczy jeden prosty ruch dla zapewnienia jeszcze 
większego bezpieczeństwa.

* W zależności od wersji      ** W opcji

1 32
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KOMFORTOWA 
I ERGONOMICZNA KABINA

W kabinie Logana Pick-up, 
POCZUJESZ SIĘ JAK W DOMU. 

Znaczna ilość miejsca w kabinie Logana Pick-up zapewnia kierowcy 
i pasażerowi poziom komfortu porównywalny z samochodem osobowym. 
Miejsce kierowcy jest funkcjonalne i ergonomiczne. Praktyczne i pojemne 
schowki pozwalają optymalnie wykorzystać przestrzeń w kabinie i mieć 
zawsze pod ręką najpotrzebniejsze przedmioty. Za fotelami znajduje się 
przestrzeń o pojemności 300 litrów, która może pełnić rolę praktycznego 
schowka. Aby zapewnić jak najlepsze warunki pracy, Logan Pick-up oferuje 
również bardzo wydajny system klimatyzacji* oraz radioodtwarzacz CD 
z funkcją odtwarzania plików MP3*. 
Tylna, przeszklona ściana kabiny Logana Pick-up została zabezpieczona 
specjalną kratą, odpowiadającą wymogom polskich przepisów.

* W opcji
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1. Zamykany schowek w desce rozdzielczej
Możesz mieć w zasięgu ręki, a jednocześnie bezpiecznie schowane wszystkie przedmioty jakie są Ci potrzebne.

2. Praktyczna przestrzeń za fotelami w kabinie
Przestrzeń za fotelami o pojemności 300 litrów może pełnić funkcję praktycznego schowka. Dostęp do niej jest ułatwiony dzięki 
pochylanemu oparciu fotela kierowcy i pasażera. Możesz tu umieścić zarówno towary mniejsze gabarytowo, jak i najczęściej używane 
(np. skrzynkę z narzędziami).

3. Siatka na drobne rzeczy
Przymocowana do tylnej ściany kabiny siatka pozwala na bezpieczne przewożenie drobnych przedmiotów.

4. Wieszak
Bardzo praktyczny, pozwala na powieszenie ubrania za fotelami.

4
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WERSJA BASE

SILNIKI 
1.6 87 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA SERYJNEGO 
•  Zderzak przedni / tylny w kolorze grafitowym

•  Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy lusterek 
bocznych w kolorze grafitowym

• Obręcze stalowe kół 15”

• Światła cofania

• 3 światło Stop

• Przednia poduszka powietrzna kierowcy

•  ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania 
EBD

• 3-punktowe pasy bezpieczeństwa

• Zagłówki z regulacją wysokości

•  Wskaźniki analogowe: prędkościomierz 
i obrotomierz

• Kodowana blokada zapłonu

•  4 nawiewy powietrza na desce rozdzielczej 
z regulacją kierunku i natężenia powietrza

•  Układ ogrzewania i wentylacji o 4 prędkościach 
nawiewu

• Zamknięty obieg powietrza

• Zapalniczka + popielniczka

• Kieszenie w drzwiach

• Schowek w desce rozdzielczej

• Uchwyt na kubki w konsoli centralnej

• Pochylane oparcie fotela pasażera

• Grafitowa kolorystyka wnętrza / tapicerka Durance

• Pełnowymiarowe koło zapasowe

OPCJE 
•  Lakier metalizowany

• Wykładzina podłogi skrzyni ładunkowej

8

WERSJA CONFORT
WERSJA BASE +

SILNIKI
1.6 87, 1.5 dCi 68, 1.5 dCi 85

ELEMENTY WYPOSAŻENIA SERYJNEGO 
•  Boczne listwy ochronne

• Obręcze stalowe kół 15” z kołpakiem centralnym

• Lusterka boczne regulowane ręcznie z kabiny

• Przyciemniane szyby boczne i przednia

• Wspomaganie układu kierowniczego

• Pochylane oparcie fotela kierowcy

• Centralny zamek drzwi

• Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości

• Kolorystyka wnętrza Muscade / tapicerka Oska

OPCJE 
•  Lakier metalizowany

• Przednia poduszka powietrzna pasażera

• Wykładzina podłogi skrzyni ładunkowej

• Pakiet Komfort 

• Pakiet Komfort Plus

Przednia poduszka powietrzna pasażera i radio CD MP3 dostępne w opcji.
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KOLORY NADWOZIA
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WYMIARY (mm)
A Długość 4496
B Szerokość bez lusterek bocznych 1735
C Wysokość pojazdu nieobciążonego 1554
D Długość skrzyni ładunkowej 1807
E Szerokość skrzyni /
 między nadkolami  1374/1024

F Szerokość uchylnej tylnej klapy skrzyni 1200

Rozstaw osi 2905
Zwis przedni 777
Zwis tylny 814
Prześwit (min. pojazdu obciążonego) 155
Szerokość nad podłokietnikami z przodu 1407
Wysokość boków skrzyni 535
Wysokość progu załadunku 636

* Dostępny wyłącznie w opcji

WYMIARY

BIEL ALPEJSKA 369 (OV)BŁĘKIT MORSKI D42 (OV)CZERWONY PASSION 21D (OV) SZARY PLATYNOWY D69 (TE) NIEBIESKI MINERAL RNF (TE)

Lakiery metalizowane (TE)*Lakiery niemetalizowane (OV) 

CZERWIEŃ OGNISTA B76 (TE)
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
   
SILNIKI 1.6 87 1.5 dCi 68 1.5 dCi 85
Norma emisji spalin Euro 4 Euro 4 Euro 4

Liczba miejsc 2 2 2

SILNIK   
Typ silnika K7M 710 K9K 792 K9K 796

Pojemność skokowa (cm3) 1 598  1 461 1 461

Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5

Liczba cylindrów 4 4 4

Stopień sprężania 9,5 17,6 17,6

Ilość zaworów 8 8 8

Moc maksymalna w kW EEC (KM) przy prędkości obrotowej silnika (obr./min) 64 (87) przy 5  500 50 (68) przy 4 000 63 (85) przy 3 750

Maksymalny moment obrotowy Nm EEC przy prędkości obrotowej silnika (obr./min) 128 przy 3 000 160 przy 1 700 200 przy 1 900

  bezpośredni bezpośredni
Typ układu wtrysku

 wielopunktowy Common Rail Common Rail

Paliwo benzyna olej napędowy olej napędowy

Katalizator seryjnie seryjnie seryjnie

SKRZYNIA BIEGÓW   
Typ JR5 JR5 JR5

Liczba przełożeń 5 5 5

Prędkość (w km/h) przy 1 000 obr./min na pierwszym biegu 6,19 7,89 7,89

na drugim biegu 11,26 14,35 14,35

na trzecim biegu 17,45 22,24 22,24

na czwartym biegu 23,74 30,25 30,25

na piątym biegu 31,24 39,82 39,82

UKŁAD KIEROWNICZY   
Średnica zawracania (m) 11,25 11,25 11,25

Liczba obrotów koła kierownicy (bez wspomagania / ze wspomaganiem) 4,5/3,2 4,5/3,2 4,5/3,2

ZAWIESZENIE   
Typ zawieszenia przedniego  Typu Mc-Pherson z trójkątnymi wahaczami

Typ zawieszenia tylnego
  Oś sprężysta o profilu H i programowanej charakterystyce pracy 

  – sprężyny śrubowe

KOŁA I OPONY   
Obręcze standardowe   15”

Opony standardowe - przód / tył  185/65 R 15

UKŁAD HAMULCOWY   
Typ układu hamulcowego X X X

ABS Bosch 8.1 seryjnie seryjnie seryjnie

Elektroniczny korektor siły hamowania seryjnie seryjnie seryjnie

Przód: tarcze (mm) 259 259 259

Tył: bębny (") 9" 9" 9"

OSIĄGI   
Prędkość maksymalna (km/h) 163 146 160

0-100 km/h (s) 13,0 16,8 13,5

1 000 m ze startu zatrzymanego (s) 34,7 38,1 35,4

AERODYNAMIKA   
Współczynnik Cx 0,36 0,36 0,36

ZUŻYCIE PALIWA (1)   
Emisja CO2 (g/km) 192 140 137

Cykl miejski (l/100 km) 11,0 6,2 5,9

Cykl pozamiejski (l/100 km) 6,5 4,8 4,8

Cykl mieszany (l/100 km) 8,1 5,3 5,2

ZBIORNIK PALIWA   
Objętość zbiornika paliwa (l) 50 50 50

MASA (KG) ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA SAMOCHODU   
Masa własna pojazdu gotowego do drogi 1 090 1 140 1 140

Obciążenie przedniej osi pojazdu gotowego do drogi bez obciążenia 663 715 715

Obciążenie tylnej osi pojazdu gotowego do drogi bez obciążenia 427 425 425

Dopuszczalna masa całkowita 1 890 1 940 1 940

Dopuszczalna masa całkowita zestawu przyczepowego 2 540 2 590 2 590

Ładowność 800 800 800

Maksymalna masa przyczepy hamowanej 650 650 650

(1) Zużycie paliwa i emisja CO
2
 zgodnie z normą 80/1268* 2004/3 WE

10

Logan Pick-up  spełnia 3 następujące kryteria: emituje CO
2
 na poziomie nie przekraczającym 140 g/km; jest produkowany w zakładzie posiadającym 

certyfi kat ISO 14001 gwarantującym ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko; zawiera ponad 5% tworzyw sztucznych pochodzących 

z recyklingu. 

Wprowadzając znak , marka Dacia podejmuje zobowiązanie uwzględniające cały cykl życia pojazdów. 
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LISTA WYPOSAŻENIA I OPCJI
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 Base Confort
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY  
Zderzak przedni / tylny w kolorze grafitowym • •
Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze grafitowym  • •
Obudowy lusterek bocznych w kolorze grafitowym  • •
Boczne listwy ochronne  - •
Obręcze stalowe kół 15” / z kołpakiem centralnym • / - • / •
WYSTRÓJ WNĘTRZA  
Konsola centralna w kolorze stalowym • •
Kolorystyka wnętrza grafitowa / Muscade • / - - / •
Tapicerka Durance / Oska • / - - / •
BEZPIECZEŃSTWO  
ABS + EBD • •
Przednia poduszka powietrzna kierowcy • •
Przednia poduszka powietrzna pasażera - o
3-punktowe pasy bezpieczeństwa / z regulacją wysokości • / - • / •
Zagłówki z regulacją wysokości  • •
ZABEZPIECZENIE SAMOCHODU  
Kodowana blokada zapłonu  • •
PROWADZENIE SAMOCHODU I URZĄDZENIA KONTROLNE  
Wspomaganie układu kierowniczego - •
Wskaźniki analogowe: prędkościomierz i obrotomierz • •
WIDOCZNOŚĆ  
Reflektory przeciwmgłowe - *
Lusterka boczne regulowane ręcznie z kabiny - •
Światła cofania • •
3 światło Stop • •
KOMFORT  
Centralny zamek drzwi / zdalnie sterowany falami radiowymi - / - • / *
Elektrycznie podnoszone szyby - *
Przyciemniane szyby boczne i przednia - •
Zapalniczka / popielniczka • •
Kieszenie w drzwiach • •
Schowek w desce rozdzielczej • •
Uchwyt na kubki w konsoli centralnej  • •
Pochylane oparcie fotela pasażera  • •
Pochylane oparcie fotela kierowcy - •
Wykładzina podłogi skrzyni ładunkowej o o
OGRZEWANIE - WENTYLACJA  
Ogrzewanie i wentylacja z 4 prędkościami pracy  • •
Zamknięty obieg powietrza  • •
Klimatyzacja manualna  - *
SYSTEMY AUDIO  
Radioodtwarzacz CD z funkcją odtwarzania plików MP3 - *
PAKIETY WYPOSAŻENIA  
Pakiet Komfort  -  o
Pakiet Komfort Plus  -  o

• seryjnie        o w opcji        * element pakietu         - nie występuje

DOSTĘPNE PAKIETY

PAKIET KOMFORT 
•  Klimatyzacja manualna

• Radioodtwarzacz CD z funkcją odtwarzania plików MP3

PAKIET KOMFORT PLUS 
• Zamek centralny drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi

• Elektrycznie podnoszone szyby

• Reflektory przeciwmgłowe
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AKCESORIA

1. OSŁONY ŚCIAN BOCZNYCH SKRZYNI
Wykonane z włókna szklanego, idealnie 
dopasowane do kształtu skrzyni ładunkowej, 
zapewniają optymalną ochronę.

2. PRZEGRODA 
Umożliwia podział skrzyni ładunkowej 
na dwie części. Zbudowana z solidnego 
materiału, przystosowana jest do 
przewozu różnego rodzaju towarów.

3. SKRZYNIA BAGAŻOWA
Dodatkowo zamknięta skrzynia, którą 
montuje się tuż za tylną ścianą kabiny. 
Zamykana na klucz służy do bezpiecznego 
przewozu takich przedmiotów, 
jak: kask, drobne narzędzia, … 

4. CHLAPACZE
Przednie i tylne chlapacze chronią dolne partie 
nadwozia przed uderzeniami błota i kamieni.

5. OSŁONY BŁOTNIKÓW
Zabezpieczają nadwozie przed 
uszkodzeniem. Łatwy montaż, 
bez konieczności wiercenia 
otworów w nadwoziu.

6. HAK RDSO
Łatwy montaż lub demontaż, w ciągu 
kilku sekund, bez użycia narzędzi. 
Zachowanie wysokiego prześwitu pozwala 
uniknąć zderzenia z krawężnikiem.

7. PODŁOKIETNIK
Umożliwia zajęcie wygodnej pozycji 
za kierownicą. Pełni jednocześnie rolę 
praktycznego schowka. Dostępny 
w kolorze szarym i czarnym.

8. POKROWCE NA SIEDZENIA
Przystosowane do intensywnej 
eksploatacji, idealnie dostosowane 
do kolorystyki wnętrza samochodu, 
chronią siedzenia przed zabrudzeniem. 

9. DYWANIKI Z WYKŁADZINY
Komplet 2 dywaników z wykładziny, 
dopasowanych do kształtu podłogi. 
Zabezpieczają fabryczną wykładzinę 
podłogi przed nadmiernym zużyciem 
i wilgocią. Kolor jasnoszary.

10. DYWANIKI GUMOWE
Komplet 2 dywaników gumowych 
szczególnie przydatnych w 
trudnych warunkach użytkowania 
(błoto, piasek, śnieg, wilgoć).

11. NAWIGACJA
TomTom – nawigacja ze 
szczegółowymi mapami krajów 
Europy Zachodniej i Środkowej.

12. WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Umieszczony z tyłu samochodu emituje 
sygnały dźwiękowe wskazujące 
na odległość od przeszkody, 
ułatwiając parkowanie auta.

13. ALARM
Zabezpiecza samochód 
i wszystkie znajdujące się w kabinie 
przedmioty przed kradzieżą. 

Aby zapoznać się z pełną ofertą akcesoriów Logana Pick-up, 
zapraszamy do najbliższego Autoryzowanego Partnera Dacii.

7 8
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 Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.dacia.pl
Infolinia: (22) 575-94-44

Podjęte zostały wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Przygotowana została ona w 
oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów DACIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili 
zmian w odniesieniu do specyfi kacji oraz opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych autoryzowani partnerzy DACII będą powiadamiani w możliwie 
najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia 
nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się 
z najbliższym autoryzowanym partnerem DACII. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografi ach lub ilustracjach mogą nieco różnić się 
od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci oraz 
jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia DACII jest zabronione. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty 
sprzedaży w rozumieniu prawa.

 07-09-2009 / 77-11-138-536

3LATA
GWARANCJI
lub 100 000 km

Dacia i Ty, to inteligentny kompromis. Lubisz pomysłowe i sprawne rozwiązania, ale wyłącznie za rozsądną cenę. My również 

przyjmujemy tę zasadę.

Nasze samochody rodzinne, podobnie jak samochody dostawcze wyróżniają się korzystnymi dla użytkowników rozwiązaniami. 

Przestronne wnętrze, duży bagażnik, solidna konstrukcja, bezkonkurencyjny stosunek ceny do zalet użytkowych to 

najważniejsze zalety samochodów marki Dacia. Wszystko po to, aby zapewnić użytkownikom komfortową i bezstresową 

eksploatację.

Jako marka koncernu Renault, projektujemy nasze samochody korzystając z rozwiązań technicznych, które udowodniły swoją 

skuteczność i niezawodność w działaniu. Pozwala nam to na oferowanie 3-letniej gwarancji i zapewnienie wyjątkowo niskich 

kosztów eksploatacji samochodów. 

Znak Dacia eco2 oznacza, że Dacia podejmuje zobowiązanie na rzecz ochrony środowiska poprzez opracowanie oferty 

ekonomicznych i ekologicznych samochodów. Połączenie ekologii i ekonomii wymaga uzyskania wymiernych efektów w całym 

cyklu życia pojazdów. Dacia udowadnia w ten sposób, że jest możliwe pogodzenie przystępnej ceny i ochrony środowiska.

Wybór marki Dacia, to wybór godny zaufania.

 Dacia
Twoje oczekiwania 

są źródłem pomysłowych rozwiązań.
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