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Dacia Logan Van została zaprojektowana by spełnić oczekiwania dotyczące możliwości 

przewozowych, niezawodności silników, solidności wykonania jak i komfortu kierowcy. 

Dlatego oferuje inteligentne a jednocześnie ekonomiczne rozwiązania dostosowane do 

zróżnicowanych wymagań użytkowników. Za tę cenę nie znajdziesz nic bardziej praktycznego.

Spróbuj znaleźć tak 

praktyczny samochód
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tak przydatne w Twojej pracy
800 kg ładowności i 2,5 m3 pojemności

Logan Van jest idealnym samochodem dla fi rm i osób prowadzących działalność gospodarczą którzy 

poszukują prostych i praktycznych rozwiązań. Cechuje się wysoką ładownością dzięki czemu bez trudu 

przewiezie wszystko, co zechcesz. Operacje załadunku i wyładunku ułatwia próg na wysokości 58 cm oraz 

podwyższony dach. Przestrzeń ładunkowa może być zabezpieczona praktyczną i wytrzymałą wykładziną 

podłogi*. Do lepszego zabezpieczenia ładunku podczas jazdy służy 6 punktów mocowania ładunku 

znajdujących się na podłodze przestrzeni ładunkowej. Logan Van potrafi  pracować w każdych warunkach.

* W serii lub w opcji w zależności od wersji
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1,94 m długości przestrzeni ładunkowej 

aby przewieźć wszystko
Logan Van jest wyposażony w rozwiązania ułatwiające codzienne użytkowanie. Przestrzeń ładunkowa 

Logana Van jest łatwo dostępna dzięki drzwiom bocznym z obu stron oraz dwuskrzydłowym drzwiom 

tylnym, dzielonym asymetrycznie 1/3-2/3. Tylne drzwi dysponują trzema kątami otwarcia: 40°, 

90° i 180°. Pełne drzwi boczne i tylne, ścianka działowa na całej szerokości kabiny i płaska podłoga 

pozwalają swobodnie i bezpiecznie korzystać z pojemnej przestrzeni ładunkowej Logana Van.
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 Komfortowa i ergonomiczna 

kabina
Przyjemność i komfort łączą się tu z praktycznością. Kabina charakteryzuje się 

znaczną ilością miejsca zapewniającą kierowcy i pasażerowi poziom komfortu 

porównywalny z samochodem osobowym. Starannie dopracowano pozycję kierowcy 

za kierownicą oraz ergonomię elementów sterujących. Praktyczne i pojemne schowki 

pozwalają optymalnie wykorzystać przestrzeń w kabinie. Bardzo dobra jest także 

widoczność, zarówno do przodu, jak i do tyłu. Aby zapewnić jak najlepsze warunki 

pracy, Logan Van oferuje również bardzo wydajny system klimatyzacji* oraz 

radioodtwarzacz CD z funkcją odtwarzania plików MP3*.

* W pakiecie w zależności od wersji
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Bezpieczeństwo, ekonomia i silniki

charakteryzujące się świetnymi osiągami
Możesz czuć się spokojny i bezpieczny w każdych okolicznościach. Dzięki ABS, poduszce 

powietrznej kierowcy, poduszce powietrznej pasażera* oraz światłom przeciwmgłowym* Logan Van 

zapewnia poziom bezpieczeństwa czynnego i biernego gwarantujący skuteczną ochronę. 

Wśród dostępnych jednostek napędowych wyróżnia się ekonomiczny silnik wysokoprężny 1.5 dCi 

w dwóch wariantach mocy (68 oraz 85) stanowiący doskonały kompromis, jeżeli chodzi o osiągi 

i zużycie paliwa.

* W pakiecie lub w opcji, w zależności od wersji 
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Wersja 

Confort

Wersja 

Base

WERSJA BASE + SILNIKI 
1.6 84, 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
•   Centralny zamek drzwi
•   Pasy bezpieczeństwa z regulacją 

wysokości
•   Kolorystyka wnętrza Muscade / tapicerka 

Oska

OPCJE

•   Lakier metalizowany
•   Przednia poduszka powietrzna pasażera
•   Wykładzina podłogi przestrzeni 

ładunkowej*
•   Pakiet Komfort (klimatyzacja manualna, 

radio CD MP3)
•   Pakiet Komfort Plus (centralny zamek 

zdalnie sterowany falami radiowymi, 
przednie szyby elektryczne, reflektory 
przeciwmgłowe)

* W serii dla wersji z silnikiem 1.5 dCi 68 oraz 1.5 dCi 85

SILNIK 
1.6 84

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
•  Grafitowa kolorystyka wnętrza / tapicerka 

Durance
•  Ścianka działowa na całej szerokości kabiny
•  Oświetlenie przestrzeni ładunkowej
•  Pełnowymiarowe koło zapasowe

OPCJE

•  Lakier metalizowany
•  Wykładzina podłogi przestrzeni ładunkowej

F90 Van.indd   10F90 Van.indd   10 2011-01-24   14:55:332011-01-24   14:55:33



Wymiary

BIEL ALPEJSKA 
369 (OV)

BŁĘKIT MORSKI 
D42 (OV)

CZERWONY PASSION 
21D (OV)

SZARY BASALTE 
KNM (TE)

SZARY PLATYNOWY 
D69 (TE)

SZARY COMETE 
KNA (TE)

NIEBIESKI EXTREME 
RNA (TE)

CZERWIEŃ OGNISTA 
B76 (TE)

NIEBIESKI MINERAL 
RNF (TE)

NIEBIESKI ELECTRIQUE 
RNZ (TE)

Kolory nadwozia

1993 mm

1740 mm

582 mm

4450 mm

2905 mm776 mm 768 mm

1640 mm

1936 mm

1024 mm1420 mm

Lakiery niemetalizowane (OV) Lakiery metalizowane (TE)*

* Dostępny w opcji
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Charakterystyka techniczna Wyposażenie i opcje
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 ● / - - / ●

Ścianka działowa na całej szerokości kabiny ● ●

Bezpieczeństwo
ABS + EBD ● ●

Przednia poduszka powietrzna kierowcy ● ●

Przednia poduszka powietrzna pasażera -
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 - P
Lusterka boczne regulowane ręcznie z kabiny - ●

Światła cofania ● ●

3 światło Stop ● ●

Komfort
Centralny zamek drzwi / zdalnie sterowany falami radiowymi - / - ● / P
Elektrycznie podnoszone szyby - P
Przyciemniane szyby boczne i przednia - ●

Zapalniczka / popielniczka ● ●

Kieszenie w drzwiach ● ●

Schowek w desce rozdzielczej ● ●

Uchwyt na kubki w konsoli centralnej ● ●

Oświetlenie przestrzeni ładunkowej ● ●

Wykładzina podłogi przestrzeni ładunkowej  *

Ogrzewanie i wentylacja
Ogrzewanie i wentylacja z 4 prędkościami pracy ● ●

Zamknięty obieg powietrza ● ●

Klimatyzacja manualna - P

Systemy audio
Radioodtwarzacz CD z funkcją odtwarzania plików MP3 - P

Pakiety wyposażenia
Pakiet Komfort -
Pakiet Komfort Plus -

● seryjnie       w opcji     P element pakietu      - nie występuje                    * W opcji dla 1.6 84, w serii dla 1.5 dCi 68 i 1.5 dCi 85

Samochody Dacia podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi 
wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe 
informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.dacia.pl i w autoryzowanych punktach Dacia.

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

•   Refl ektory przeciwmgłowe

Silniki 1.6 84 1.5 dCi 68 1.5 dCi 85
Norma emisji spalin Euro 5 Euro 4 Euro 4
Liczba miejsc 2 2 2

Charakterystyka silnika
Typ silnika K7M 800 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
Liczba zaworów 8 8 8
Moc maksymalna kW CEE (KM) przy prędkości obrotowej silnika (obr./min) 62 (84) przy 5 250 50 (68) przy 4 000 63 (85) przy 3 750 
Maksymalny moment obrotowy Nm CEE przy prędkości obrotowej silnika (obr./min) 135 przy 3000 160 przy 1 700 200 przy 1 900
Rodzaj wtrysku wielopunktowy bezpośredni Common Rail bezpośredni Common Rail
Paliwo benzyna olej napędowy olej napędowy
Katalizator seryjnie seryjnie seryjnie
Filtr cząstek stałych - - -

Skrzynia biegów
Typ JR5 JR5 JR5
Liczba przełożeń 5 5 5
Prędkość (w km/h) przy 1000 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 11,25
Liczba obrotów koła kierownicy (bez wspomagania/ze wspomaganiem) 4,5 / 3,2

Zawieszenie
Typ zawieszenia przedniego typu McPherson z trójkątnymi wahaczami
Typ zawieszenia tylnego oś sprężysta typu H i programowanej charakterystyce pracy – sprężyny śrubowe

Koła i opony
Obręcze standardowe 15”
Opony standardowe przód/tył 185 / 65 R15

Układ hamulcowy
Typ układu hamulcowego x
ABS Bosch 8.1 seryjnie
Elektroniczny korektor siły hamowania seryjnie
Przód : tarcze (mm) 259
Tył : bębny (“) 9''

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h) 163 150 163
0 - 100 km/h (s) 14,1 17,7 14,3
1 000 m ze startu zatrzymanego (s) 35,7 38,8 36,0

Aerodynamika
Współczynnik Cx 0,36

Zużycie paliwa*
Emisja CO

2
 (g/km) 179 146 141

Cykl mieszany (l/100km) 7,7 5,5 5,4
Cykl pozamiejski (l/100km) 6,3 5,0 5,0
Cykl miejski (l/100km) 10,5 6,4 6,0

Zbiornik paliwa
Objętość zbiornika paliwa (l) 50 50 50

Masa (kg) – zależy od wyposażenia samochodu
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy 1 144 1 206 1 206
Obciążenie przedniej osi pojazdu gotowego do jazdy bez obciążenia 663 710 710
Obciążenie tylnej osi pojazdu gotowego do jazdy bez obciążenia 481 496 496
Dopuszczalna masa całkowita 1 944 2 006 2 006
Dopuszczalna masa całkowita zestawu przyczepowego 2 600 2 600 2 600
Ładowność 800 800 800
Maksymalna masa przyczepy hamowanej 656 594 594
* Zużycie paliwa i emisja CO

2
 zgodnie z normą 80/1268*2004/3 WE

Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Na zużycie paliwa i poziom emisji CO
2
 ma również wpływ zachowanie kierowcy oraz inne czynniki natury nietechnicznej. CO

2
 jest 

głównym gazem cieplarnianym odpowiadającym za globalne ocieplenie.

Podana ładowność dotyczy wersji podstawowej bez opcji i może różnić się w zależności od specyfi kacji auta.
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     Akcesoria 1. GALERYJKA DACHOWA (60 01 99 82 11)

Specjalnie zaprojektowana dla Logana Van, idealnie 
dopasowana i solidna. Maksymalne obciążenie: 100 kg.

2. POPRZECZKI DACHOWE (60 01 99 82 09)

Łatwe w montażu, mogą być wyposażone w uchwyty 
do przewozu różnego rodzaju towarów.

3. HAK HOLOWNICZY (60 01 99 81 40)

4. PODŁOKIETNIK (60 01 99 81 48 JASNOSZARY) 

(60 01 99 82 64 CZARNY)

Umożliwia zajęcie wygodnej pozycji za kierownicą. Pełni jedno-
cześnie rolę praktycznego schowka. Występuje w dwóch kolorach.

5-6. DYWANIKI
Zabezpieczają fabryczną wykładzinę podłogi przed 
nadmiernym zużyciem i wilgocią. Dostępne są dywaniki 
tekstylne, gumowe i z wysokimi brzegami.

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

8. OSŁONY BŁOTNIKÓW (60 01 99 83 

16 PRZÓD) (60 01 99 83 18 TYŁ)

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

9. PLASTIKOWE OSŁONY ŚCIAN BOCZNYCH 

(60 01 99 82 14 PRAWA) (60 01 99 82 02 LEWA)

Wykonane z włókna szklanego, idealnie dopasowane do 
kształtu skrzyni ładunkowej, zapewniają optymalną ochronę.

10. DREWNIANA PODŁOGA I OSŁONY BOCZNE 

(77 11 421 869 PODŁOGA) (77 11 421 870 OSŁONY BOCZNE)

Łatwe w montażu zapewniają skuteczną 
ochronę przestrzeni ładunkowej.

11-12. POKROWCE NA SIEDZENIA
Przystosowane do intensywnej eksploatacji i idealnie 
dostosowane do kolorystyki wnętrza samochodu, 
chronią siedzenia przed zabrudzeniem.

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

Aby zapoznać się z pełną ofertą akcesoriów Logana Van, zapraszamy do 
najbliższego Autoryzowanego Partnera Dacii i na stronę www.dacia.pl

13

F90 Van.indd   DF90 Van.indd   D 2011-01-24   14:55:362011-01-24   14:55:36



www.dacia.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana 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 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). Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. 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. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz 
jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia DACII jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

24-01-2011 / 77-11-138-535

 Dacia
Samochód 
za tę cenę?
W fi rmie Dacia, jako pierwsi byliśmy zdania, że tani samochód może być atrakcyjny, bezpieczny

i dobrej jakości. I coś nam mówi, że mieliśmy rację …

Niezawodność i solidność naszych modeli cieszą się dziś powszechnym uznaniem. Najnowsze 

modele gamy Dacia zaskoczyły wszystkich atrakcyjną i wyróżniającą się stylistyką. Co więcej, 

w naszych samochodach jest zawsze dużo miejsca dla pasażerów i ich bagażu. Sukces ten 

wypływa z prostego założenia: można lubić samochody i można ich potrzebować dbając 

jednocześnie o swój budżet.

Jako MARKA GRUPY RENAULT, Dacia wykorzystuje sprawdzone i niezawodne rozwiązania 

techniczne, co umożliwia zaoferowanie klientom 3-letniej gwarancji (lub do 100 tys. km) oraz 

korzystnych, niskich kosztów eksploatacji. Wprowadzenie znaku Dacia eco2 stanowi zaś dowód 

naszego zaangażowania w ochronę środowiska. Samochody z gamy Dacia są produkowane w 

zakładach posiadających certyfi kat ISO 14 001 i są wyposażone w silniki dCi emitujące poniżej 

140 g CO
2
 / km (poniżej 150 g CO

2
 / km w przypadku wersji 4x4). Jesteśmy głęboko przekonani 

– ochrona środowiska nie powinna być uzależniona od ceny.

3LATA
GWARANCJI
lub 100 000 km
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