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Med plats för upp till sju personer erbjuder Dacia Logan MCV 

en exceptionell rymlighet. Arbetsresor och hela familjens fritidsaktiviteter 

får en helt ny dimension av komfort, funktionalitet och enorm lastkapacitet. 

Du kan välja mellan en femsitsig eller sjusitsig version. Alla projekt blir möjliga, 

för hela familjen. Det bästa av allt är priset. Du får en ny 

bil till priset av en begagnad. Ska vi åka?

Exceptionellt utrymme ger
möjlighet att göra 
vad man vill
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Dacia Logan MCV saknar ingenting när det gäller komfort! 

Förarsidan har en optimal körposition. Passagerarsidan har generösa 

utrymmen med extra komfort för både vuxna och barn. Komplett utrustning 

med t.ex. klimatanläggning och bilradio med CD och MP3* gör sitt för 

helhetsintrycket. Dacia Logan MCV är verkligen en inbjudande bil.

*Beroende på modell.

inbjudande!
bekväma sittplatser
gör bilen extra7
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Dacia Logan MCV tar begreppet mångsidighet till en ny nivå. 

Den anpassar sig till alla dina behov och kan enkelt omvandlas från 

två till fem eller sju platser – beroende på om du vill ha mer plats 

för passagerare eller maximera lastutrymmet. Dacia Logan MCV är 

oerhört praktisk med sina fällbara och sitt uttagbara säte längst bak* – 

här får både familjen, vännerna och bagaget plats utan problem. 

Om du vill transportera många personer och/eller stora föremål 

erbjuder bagagerummet i Logan MCV en mycket stor lastvolym: 

200 liter i versionen med 7 platser, 700 liter i versionen med 

5 platser och upp till 2 350 liter genom att lyfta ur 3:e radens 

baksäte* och fälla ner 2:a radens baksäte. Logan MCV 

anpassar sig efter dina önskemål.

* 3:e raden i versionen med 7 platser.

Flexibel
och mångsidig
interiör
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**

Både när du kör ensam och med sällskap är det självklart med 

säkerhet utan kompromisser. I Dacia Logan MCV åker man alltid tryggt. 

Inbromsningen är garanterat eff ektiv med ABS-bromsar och nödbromsassistans. 

Alla passagerare är omgärdade av säkerhetsutrustning: trepunktsbälte och 

nackstöd på alla sittplatser, krockkuddar fram (på förar- och passagerarsidan) 

samt sidokrockkuddar*. Ett nytt system med ISOFIX-fästen för bilbarnstolar 

till andra sätesradens sidoplatser fi nns också. Dacia Logan MCV erbjuder självklart 

även ett säkert bilägande tack vare hela tre års nybilsgaranti eller 100 000 km**.

En pålitlig kombi
i alla
avseenden

Dacia Logan MCV är utrustad med ABS-bromsar 

och panikbromsassistans för optimal stabilitet 

och kortare bromssträcka.

Passagerarsäkerheten garanteras med ett komplett 

krockkuddssystem, krockkuddar och sidokrockkuddar* 

på förar- och passagerarsida, samt trepunktsbälten 

fram och bak.

dCi-motorn är inte bara stark, dynamisk och tyst: 

den erbjuder också en utmärkt körglädje och låg 

bränsleförbrukning. Med CO2-utsläpp på låga 

119 g/km är den dessutom miljöbilsklassad***.

* Beroende på modell.
** Beroende på vilket som inträff ar först.
***  Enligt Transportstyrelsens defi nition, 

läs mer på hemsidan www.vagverket.se.
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Story

STORY 
STANDARDUTRUSTNING:

• 12V uttag
•  15" stålfälg med täckande 

navkapsel 
•  2st trepunktsbälten bak tredje 

raden (2)

•  3st tre punktsbälten bak andra 
raden

• Armstöd i alla dörrpaneler
• Askkopp
• Bagagerumsbelysning (3)

•  Bakdörr bak öppningsbar i sidled 
(1/3 alt 2/3)

• Baksäte fällbart (1/3 alt 2/3)
• Barnsäkerhetsspärr i bakdörrar
• Centrallås
• Dimljus fram
•  Elektronisk transponderstyrd 

startspärr
• Eluppvärmd bakruta
• Framstolar, eluppvärmda (4)

•  Färganpassade stötfångare fram 
och bak

•Förvaringsfack i främre dörr
• Högt placerat bromsljus
• Höjdjusterbara strålkastare fram
•  Höjdjusterbara säkerhetsbälten 

fram
• Insynsskydd lastutrymme (1)

•  ISOFIX-fästen på ytterplatser 
andra raden bak

• Klädsel "Story”
•  Krockkudde för passagerare fram 

(urkopplingsbar)
• Krockkudde förarsidan
• Kupébelysning fram
•  Kurvhandtag för passagerare 

fram/bak
• Lastskyddsnät
• Lastöglor i bagagerum
• Låsbart tanklock
•  Låsningsfria bromsar (ABS) med 

elektronisk bromskraftfördelning 
(EBD)

•  Matt silverfärg på vissa delar av 
inredningen

•  Möjlighet att lyfta ur 3:
e sätesraden (2)

• Nackskydd på alla sittplatser
• Servostyrning
• Sidokrockkuddar fram
• Sidokrockskydd i dörrarna
• Skyddsplåt under motorn
• Tonade rutor
• Varvräknare
•  Ventilationsanläggning med 

recirkulation och fyra hastigheter
• Vindrutetorkare bak
•  Vindrutetorkare fram, 

3 hastigheter
•  Ytterbackspeglar, manuellt inifrån 

justerbara (svarta)

TILLVAL

• Förvaringshylla i taket för baksätet
• Luftkonditionering (AC)
• Metalliclack
•  Paket: Elektriska fönsterhissar 

fram + fj ärrstyrt centrallås
•  Paket: Luftkonditionering + Radio 

CD MP3 + Elektriska fönsterhissar 
fram + Fjärrstyrt centrallås

•  Radio CD MP3 2x15W med 
AUX-ingång

• Takbågar

(1) Tillval på 7-sitsversionen
(2) På 7-sitsversion
(3) Ej tillgängligt på 7-sitsversion
(4) Ej tillgängligt på diesel versionen
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Tillbehör
LASTHÅLLARE1. 

Tvärgående lasthållare i stål. Låter dig enkelt transportera upp till 80 kg 
bagage eller skrymmande föremål som t.ex. cykelhållare, takbox. 
Rails 6001998213 - RX001, lasthållare till rails 6001998210 - 
LA003, lasthållare 6001998209 - LA003

DRAGKROK FAST2. 
Dragkroken är särskilt utformad för frekvent 
användning. Snygg design.
Dragkrok 6001998140, 7-pin ledningsmatta 7711425747 +
13 pin ledningsmatta 7711425144 - DR004

PARKERINGSSENSORER BAK3. 
Varningsljud när du backar för nära ett hinder bakom bilen 
och hjälper dig att manövrera bilen perfekt vid parkering.
Utan display 6001998142 - BS030, med 
display 6001998143 - BS030

MITTARMSTÖD FRAM4. 
Kan lutas i fl era inställningar för en perfekt körposition 
och med ett praktiskt extra förvaringsutrymme.
Ljusgrå: 6001998148 - AR005 
Svart: 6001998264 - AR005

BAGAGERUMSMATTA5. 
Passar perfekt till bagagerummet i Logan MCV. 
Kraftig och tålig design som skyddar bagagerummet 
vid transport av bagage och smutsiga föremål. 
Vattentät och enkel att ta ur för avspolning och tvätt.
6001998199 - MA011

BILBARNSTOLAR6. 
Isofi x-bilbarnstolar är lätta att installera tack vare 
Isofi x-låssystem. Tack vare fem-punkts selen sitter 
ditt barn säkert i stolen. Finns i olika varianter.
BS001

GUMMIMATTA7. 
Skräddarsydda mattor, specialframtagna för riktigt 
tuff a förhållanden (lera, sand, snö och fukt)
6001998220 - MA010

TEXTILMATTA8. 
4 skräddarsydda textilmattor som skyddar mot slitage 
och fukt. 100 % matchade med originalinredningen.
Mörkgrå 6001998219 - MA010

SÄTESKLÄDSEL9. 
Skydda klädseln med en sportig sätesklädsel som är 
skräddarsydd för stolarna i Dacia Logan MCV. Den exklusiva 
designen matchar interiören perfekt! Finns i olika utföranden.
BK020

 BLUETOOTH PARROT MKI920010. 
Den här trådlösa handsfreelösningen med LCD-skärm 
i färg kan ställas in av användaren för inkommande 
samtal och bläddring i mobiltelefonens menyer.
7711428786 - HF001

08-09_MB_Logan_R90_V6_SE.indd   908-09_MB_Logan_R90_V6_SE.indd   9 18/05/12   18:15:4118/05/12   18:15:41



HIFLEX
HiFlex-motorerna fungerar lika bra med biobränslet E85 
som med bensin. De utnyttjar Renault-gruppens expertis – 
robusta och driftsäkra motorer som ger hög körkomfort och 
fungerar precis lika bra som bensinmotorer på 1,6 l (även vid 
låga växlar). Biobränslet etanol är en förnybar och mångsidig 
energikälla som gör att vi kan minska beroendet av fossila 
bränslen. Bränslet gör det möjligt att minska CO2-utsläppen 
med upp till 70 % (hela bränslets livscykel är inräknad) jämfört 
med en användning av enbart bensin. Dessutom är Dacia 
HiFlex ekonomisk vid inköp (skattelättnader).

Logan MCV  uppfyller följande tre kriterier:
 CO2-utsläpp som ligger under 120 g/km eller biobräansledriven bil

 tillverkad i en ISO 14001-certifi erad fabrik 

  innehåller mer än 7% återvunnen plast

Med Logan MCV  tar Dacia sitt ansvar under hela bilens livscykel.

Motorer

Motorversion
1,6 16V 1.5 dCi

Antal sittplatser 5 / 7 5 / 7
Motor
Motortyp K4M 696 K9K 892
Cylindervolym, cm3 1598 1461
Cylinderdiameter/slaglängd, mm 79,5 x 80,5 76,0 x 80,5
Antal cylindrar 4 4
Kompression 9,8 17,6
Antal ventiler 16 8
Max effekt, kW (hk DIN) 77 (105) 65 (90)
Vid varvtal (v/min) 5750 3750
Max vridmoment, Nm (kpm) 148 200
Bränsleinsprutningssystem Multipoint Direktinsprutning med common rail + flerpunktsinsprutning
Bränsle Bensin / Etanol Diesel
Katalysator Standard Standard
Transmission
Typ JR5 JR5
Växellåda 5-vxl man 5-vxl man
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 1:an 7,23 7,89
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 2:an 13,17 14,35
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 3:an 20,41 22,24
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 4:an 27,76 30,25
Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 5:an 35,66 39,82
Syrinrättning
Vänddiameter (m) 11,25 11,25
Rattvarv mellan styrutslag 3,2 4,5 / 3,2
Chassis
Hjulupphängning, fram MacPherson MacPherson
Hjulupphängning, bak Bakvagnsupphängning med flexibel geometri Bakvagnsupphängning med flexibel geometri
Hjul
Fälg 6,0 J15 6,0 J15
Däck fram/bak 185/65 R15 185/65 R15
Bromsar
ABS Bosch 8.1 Standard Standard
Panikbromsassistance Standard Standard
Elektronisk bromskraftfördelning (EBD) Standard Standard
Skivbromsar fram 259 mm 259 mm
Trumbromsar bak 203 mm 203 mm
Prestanda
Topphastighet, km/h 171 165
Acceleration 0-100 km/h, sek 12,4 13,7
Luftmotstånd
Cx 0,36 0,36
Bränsleförbrukning (enligt eu-direktiv, l/100km)
CO2 (g/km) 164 119
Stad 7,1 5,5
Landsväg 5,8 4,2
Blandad 7,1 4,6
Bränsletank
Volym, l 50 50
Vikter, kg 5/7 PLATSER 5/7 PLATSER
Tjänstevikt* 1185 / 1205 1205 / 1255
Totalvikt 1770 / 1840 1806 / 1870
Max bruttovikter (tågvikt) 2650 / 2700 2700 / 2750
Max släpvagnsvikt 1300 1 300
Max släpvagnsvikt - obromsat 640 640 / 665
Mått
Längd (mm) 4443 4443
Bredd med ytterbackspeglarna infällda/utfällda (mm) 1740 / 1993 1740 / 1993
Höjd olastad utan/ med takrails (mm) 1640 / 1674 1640 / 1674
Axelavstånd (mm) 2 905 2 905
Bredd i höfthöjd, fram (mm) 1407 1407
Bredd i höfthöjd, bak (mm) 1432 1432
Bredd i axelhöjd, fram (mm) 1388 1388
Bredd i axelhöjd, bak (mm) 1421 1421
Markfrigång (mm) 160 160
Takhöjd bak mellan sätet och tak vid 14º 934 934
Bagageutrymme - med tredje sätesraden uppfällt (l) 200 200
Bagageutrymme - med andra baksätet uppfällt (l) 700 700
Bagageutrymme - med baksätet nedfällt (l) 2350 2350
* Utan tillval
Alla prestandasiffror för 1,6 16V HI-FLEX är vid körning på bensin
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Story
Exteriör
Dörrhandtag utvändigt svarta ●

Övre del av grill i bilens färg ●

Fram och bakstötfångare i bilens färg ●

Sidoskyddslister svarta ●

Skydd under motor ●

Takbågar o
Bakdörr bak öppningsbar i sidled (1/3 alt 2/3) ●

15" stålfälg med hel navkapsel ●

Metalliclack o
Interiör
Insynsskydd lastutrymme (5/7 platser) ● /o (1)

Baksäte fäll- och delbart i 1/3-2/3 ●

Möjlighet att lyfta ur 3 sätesraden ● (2)

Förvaringsfack i främre dörr ●

Förvaringshylla i taket för baksätet o
Armstöd i dörr ●

Dekorinlägg i mittkonsol och dörrsidor i silvermatt färg ●

Klädsel “Story” ●

Säkerhet aktiv/passiv
Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) ●

Krockkudde förarsidan ●

Krockkudde för passagerare fram (urkopplingsbar) ●

Sidokrockkuddar fram ●

Sidokrockskydd i dörrarna ●

Barnsäkerhetsspärr i bakdörrar ●

Höjdjusterbara säkerhetsbälten fram ●

Höjdjusterbara strålkastare fram ●

Lastöglor i bagagerum ●

Lastskyddsnät ●

Nackskydd på alla sittplatser ●

3st tre punktsbälten bak andra raden ●

2st tre punktsbälten bak tredje raden ● (2)

ISOFIX-fästen på ytterplatser andra raden bak ●

Bilsäkerhet
Elektronisk transponderstyrd startspärr ●

Styrning och instrument
Varvmätare ●

Servostyrning ●

Sikt
Dimljus fram, spoilerljus ●

Vindrutetorkare fram, 3 hastigheter ●

Vindrutetorkare bak ●

Eluppvärmd bakruta ●

Ytterbackspeglar, manuellt inifrån justerbara (svarta) ●

Komfort
Centrallås ●

Tonade rutor ●

Högt placerat bromsljus ●

Taklampa fram ●

12V uttag ●

Askkopp ●

Bagagerumsbelysning ● (3)

Story
Kurvhandtag för passagerare fram/bak ●

Låsbart tanklock ●

Värme/ventilation
Framstolar, eluppvärmda ●

Ventilationsanläggning med 4 hastigheter ●

Ventilationsanläggning med recirkulation ●

Luftkonditionering (AC) o
Radio
Förinstallation för radio ●

Radio CD MP3 2x15W med AUX-ingång o
Paket
Paket: Luftkonditionering + Radio CD MP3 o
Paket: Elektriska fönsterhissar fram + fjärrstyrt centrallås o
Paket: Luftkonditionering + Radio CD MP3 + Elektriska fönsterhissar fram + Fjärrstyrt centrallås o
● Standard     o Tillval     - Ej tillgänglig
(1) tillval på 7 sitsversionen
(2) på 7 sitsversion
(3) ej tillgängligt på 7 sitsversion

Standardutrustning och tillval
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SNÖVIT 369 NATTSVART 676* ELDRÖD B76*KOMETGRÅ KNA*SILVER D69*

Färger

*Metalliclack mot pristillägg

MARINBLÅ D42

Dimensioner

BAGAGERUMSVOLYM (dm3 med ISO-standard)
Femsitsmodellen 700
Sjusitsmodellen 200

DIMENSIONER (mm)
A Axelavstånd 2 905
B Totallängd 4 473
C Främre överhäng 797
D Bakre överhäng 771
E Främre spårvidd 1 469
F Bakre spårvidd 1 466
G Utvändigt totalmått/med sidospeglar 1 740/1 993
H Höjd (olastad)/med takbågar 1 640/1 674
J Höjd på lasttröskel (Olastad) 564
K Markfrigång (lastad) 160
L Kupélängd (pedaler/ryggstöd i andra 

baksätesraden/tredje sätesraden)
1 678/2 573

M Armbågsutrymme fram 1 407
M1 Armbågsutrymme bak (andra sätesraden) 1 432
M2 Armbågsutrymme bak (tredje sätesraden) 1 192
N Knäutrymme fram 1 388
N1 Knäutrymme bak (andra sätesraden) 1 421
N2 Knäutrymme bak (tredje sätesraden) 1 287
P1 Huvudutrymme fram (14°) 954
P2 Huvudutrymme bak (14°) i andra sätesraden 934
P3 Huvudutrymme bak (14°) i tredje sätesraden 871
Y Utrymme över bagagerum 1 047
Y3 Innerbredd mellan varje passagerare 1 009
Z1 Max lastlängd 1 500
Z2 Höjd på bagagerum 906
Z3 Min. lastlängd 450
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ANTECKNINGAR
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Dacia

*

www.dacia.se
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*Beroende på vilket som inträff ar först (se säljvillkoren).

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuellt vid trycktillfället. Detta dokument har skapats med utgångspunkt från förstudier och prototyper. Som en del av sin löpande produktutveckling förbehåller sig DACIA rätten att när som helst ändra 
i specifi kationer för fordon och tillbehör som beskrivs och visas. Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-återförsäljare. Beroende på marknad kan vissa versioner skilja sig åt och viss utrustning inte fi nnas tillgänglig (som standard, tillval eller tillbehör). Kontakta närmaste 
DACIA-återförsäljare för senaste information. Av trycktekniska skäl kan färger på lack och klädslar som visas i detta dokument skilja sig något från verkliga förhållanden. Alla rättigheter förbehålles. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt medgivande från DACIA i något som helst format 
reproducera denna publikation eller delar därav. 

Smarta lösningar,
till ett bra pris.
Vi på Dacia var de första som förstod att en bil inte behöver vara dyr för att vara robust och 

attraktiv. Och någonting säger oss att vi har haft rätt. Våra modeller är idag kända för sin 

driftsäkerhet och sitt låga pris. Det senaste tillskotten i Dacias sortiment, Dacia Duster imponerar 

med sin unika konstruktion och sin höga standard. Våra modeller är dessutom alltid rymliga 

och har generöst med plats för passagerarna och deras bagage. Vår framgång vilar på en enkel 

slutsats: att det går att tillverka och sälja en bil utan att kunden för den skull ska behöva off ra 

hela sin budget utan ska ha pengar kvar till annat.

DACIA TILLHÖR RENAULTGRUPPEN och använder tekniska lösningar med bevisat 

hög prestanda och driftsäkerhet. Därför kan vi erbjuda en garanti på tre år eller 100 000 km 

samt fördelaktiga driftkostnader. Ett fl ertal av våra modeller bär också märkningen Dacia eco2. 

Dessa tillverkas i ISO 14 001-certifi erade fabriker och har motorer som släpper ut mindre än 

120 g CO2/km eller drivs på etanol.
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