
Dacia Logan Pick-Up
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Med plats för alla

dina projekt
Bakom den kompakta pickupen döljer sig en prisvärd och robust bil, som är oerhört praktisk. Flakets generösa 

mått (längd 180 cm, bredd 137 cm) bjuder på oanade transportmöjligheter. Du kan lasta och transportera 

upp till 725 kg på ett säkert sätt tack vare de 16 lastöglorna. Baklämmen klarar upp till 300 kg, vilket 

underlättar lastningen. Förarplatsen i Dacia Logan Pick-Up är mycket praktisk och funktionell, med generösa 

förvaringsutrymmen och komforthöjande utrustning. Tack vare detta blir Dacia Logan Pick-Up snabbt 

oumbärlig på jobbet.
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för fritid
I Dacia Logan Pick-Up fi nns det plats för fritid. Den diskreta och attraktiva stilen, markfrigången som är 

överlägsen den hos en personbil och det öppna och robusta lastutrymmet gör denna bil till en idealisk 

fritidspartner. Den glasade skiljeväggen längst bak i bilen skyddas av en säkerhetsbåge med ett galler och 

ett uppfällbart stöd, som är perfekt för att spänna fast långa föremål i. Här lastar du utan problem surfb rädor, 

mountainbikes eller till och med en fyrhjuling. Dacia Logan Pick-Up gör livet enklare - även efter jobbet.

Utrymme 
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Kräv mesta

möjliga
Dacia Logan Pick-Ups förmåga att transportera en nyttolast på 725 kg gör den unik i 

sin kategori. Med ett generöst lastutrymme (längd 180 cm, bredd 137 cm) uppfyller 

den kraven från en riktigt krävande vardag. De höga kanterna ger en optimal nyttovolym 

och de 16 lastöglorna möjliggör säker transport. Åtkomligheten underlättas av en robust 

nedfällbar läm som klarar upp till 300 kg. De många inredningsmöjligheterna gör 

Dacia Logan Pick-Up till ett fl exibelt och praktiskt arbetsredskap. 
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Dacia Logan Pick-Up är både enkel att använda, bekväm och 

välutrustad. De många förvaringsutrymmena gör bilen mycket praktisk: 

mugghållare, diversefack i dörrarna, handskfack där du lätt når 

dina viktigaste saker. Bakom de fällbara sätena fi nns en lastvolym 

på 300 liter där du kan förvara dokument och utrustning. Dina småsaker 

hålls fast av ett lastnät som är fäst mot bakväggen. På rockhängarna 

kan du hänga upp dina ytterplagg bakom sätena. För att körningen 

ska bli så bekväm som möjligt fi nns en eff ektiv klimatanläggning och 

radio som tillbehör beroende på version. Sådana där smådetaljer 

som man uppskattar i vardagen.

Välkommen

ombord!
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?

Logan

STANDARDUTRUSTNING: 

• 1 stödhandtag på passagerarsidan fram
• 15" däck (185/65 x 15)
• 2 höjbara nackstöd fram
• 2 mugghållare i mittkonsolen fram
• 3-punktsbälten
•  4 fl äktmunstycken på instrumentbrädan, 

riktbara och med justerbart luftfl öde
• ABS med elektronisk bromskraftsfördelning, EBD
• Backljus
• Cigarettändare

• Dimljus bak
• Diversefack i dörrarna fram
• Elektronisk startspärr
• Ett 3:e bromsljus
•  Fällbart passagerarsäte som ger åtkomst 

till förvaringsutrymmet i hytten
• Förberedd för montering av radio
• Grålackerade stötfångare fram och bak
• Handskfack
•  Instrument med analogisk visning: 

motor och hastighetsmätare
• Invändig backspegel

• Klädsel Durance
• Krockkudde på förarsidan
• Lastkapacitet 725 kg
• Ljudsignal: påminnelse om tända strålkastare
• Reservhjul i normal storlek
• Takbelysning fram
• Värme och ventilation med 4 lägen
• Yttre backspeglar som ställs in manuellt från utsidan

TILLVAL:

  •  Metalliclack
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Ambiance

AMBIANCE UTÖVER LOGAN
STANDARDUTRUSTNING:

• Centrallås
• Dimljus
•  Fällbart förarsäte som ger åtkomst till 

förvaringsutrymmet i hytten
• Klädsel Oska
• Mellanstora hjulsidor
• Servostyrning
• Skyddslister på sidan
• Säkerhetsbälte fram som kan ställas in i höjdled

• Tonade sidorutor och vindruta
• Uttagbar askkopp
• Värme och ventilation med 4 lägen och luftcirkulation
• Yttre backspeglar som ställs in manuellt från insidan

TILLVAL:

• Krockkudde på passagerarsidan
• Luftkonditionering
• Metalliclack
•  Paket: fj ärrstyrt centrallås och elektriska 

fönsterhissar fram

• Paket: luftkonditionering + radio med CD 2 x 15 W
• Radio CD 2x15W med AUX-ingång
• Skyddsmatta i lastutrymmet
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Version 1.6 MPI 1.5 dCi
Antal sittplatser 2 2

Motor
Motortyp K7M 800 K9K 892

Cylindervolym, cm3 1598 1461

Cylinderdiameter/slaglängd, mm 79,5 x 80,5 76,0 x 80,5

Antal cylindrar 4 4

Kompression 9,5 17,6

Antal ventiler 8 8

Max effekt, kW (hk DIN) 62 (85) 65 (90)

Vid varvtal (v/min) 5250 3750

Max vridmoment, Nm (kpm) 135 200

Bränsleinsprutningssystem Multipoint Direkt Common Rail + Multi-Injection

Bränsle Bensin 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 6,19 7,89

Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 2:an 11,26 14,35

Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 3:an 17,45 22,24

Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 4:an 23,74 30,25

Hastighet (km/h) vid 1000 V/min i 5:an 31,24 39,82

Styrinrättning
Vänddiameter (m) 11,25

Rattvarv mellan styrutslag (manuell/servo) 4,5/3,2

Chassi
Hjulupphängning, fram MacPherson

Hjulupphängning, bak Bakvagnsupphängning med flexibel geometri

Hjul
Fälg 6,0 J15

Däck fram/bak 185/65 R15

Bromsar
ABS Bosch 8.1 Standard

Elektronisk bromskraftfördelning (EBD) Standard

Skivbromsar fram 259 mm

Trumbromsar bak 229 mm

Version 1.6 MPI 1.5 dCi
Prestanda
Topphastighet, km/h 161 163

Acceleration 0-100 km/h, sek 13,8 13,4

Luftmotstånd
Cx 0.36

Bränsleförbrukning (enligt eu-direktiv, l/100km)
CO2 (g/km)* 179 130

Stad* 10,5 5,9

Landsväg* 6,3 4,6

Blandad* 7,7 5,0

Bränsletank
Volym, l 50

Vikter, kg
Tjänstevikt* 1 090 1140

Totalvikt 1 890 1940

Max bruttovikter (tågvikt) 2 540 2590

Max släpvagnsvikt 650 650

Max släpvagnsvikt - obromsat 580 605

Mått
Längd (mm) 4 496

Bredd med ytterbackspeglarna infällda (mm) 1 735

Höjd olastad (mm) 1 554

Axelavstånd (mm) 2 905

Lasthöjd 636

Interiör bredd i höfthöjd, fram (mm) 1 407

Markfrigång (mm) 155

Maxlast 725kg

Maxvikt som bakläm klarar 300kg

* Utan tillval

Motorer
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Standardutrustning och tillval

Logan Ambiance
Exteriör
Dörrhandtag utvändigt : svarta ● ●

Övre del av grill i svart ● ●

Svarta fram och bakstötfångare ● ●

Skydd under motor ● ●

Metalliclack O O

Svarta sidoskyddslister – ●

15" stålfälg med halv navkapsel – ●

Skyddsmatta för flaket – O

Interiör
Fällbara framsäten ● ●

Förvaringsfack i främre dörr ● ●

300L förvaring bakom sätena ● ●

Krokar bakom säten för upphängning av jackor ● ●

Armstöd i dörr ● ●

Infälld spegel i passagerarsidans solskydd – ●

Klädsel Durance ● –

Klädsel Oska – ●

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

Krockkudde förarsidan ● ●

Sidokrockskydd i dörrarna ● ●

Lastöglor på flak ● ●

Nackskydd ● ●

Höjdjusterbara säkerhetsbälten fram – ●

Krockkudde för passagerare fram (urkopplingsbar) – O

Bilsäkerhet
Elektronisk transponderstyrd startspärr ●  ●

Styrning och instrument
Varvräknare ● ●

Servostyrning – ●

Sikt
Vindrutetorkare fram, 3 hastigheter ● ●

Ytterbackspeglar, manuellt justerbara utifrån ● –

Ytterbackspeglar, manuellt inifrån justerbara – ●

Dimljus fram, spoilerljus – ●

Logan Ambiance
Komfort
Högt placerat bromsljus ● ●

Taklampa fram ● ●

12V uttag ● ●

Låsbart tanklock ● ●

Flyttbar askkopp – ●

Centrallås – ●

Tonade rutor – ●

Fjärrstyrt centrallås – O

Elektriska fönsterhissar fram – O

Värme/ventilation
Ventilationsanläggning med 4 hastigheter ● ●

Ventilationsanläggning med recirkulation – ●

Luftkonditionering (AC) – O

Radio
Förinstallation för radio ● ●

Radio CD 2x15W med AUX-ingång – O

Paket
Paket: Luftkonditionering + Radio CD 2x15W med AUX-ingång – O

Paket: Elektriska fönsterhissar fram + fjärrstyrt centrallås – O

● Standardutrustning      O Tillval     - Ej tillgänglig
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SNÖVIT 369 MARINBLÅ D42 RUBINRÖD 21D SILVER D69* ELDRÖD B76*MINERALBLÅ RNF*

*Metalliclack mot pristillägg.

Färger

Skiss/från sidan (mm)
A Längd 4496
B Bredd utan backspeglar 1735
C Höjd (olastad) 1554
D Lastutrymmets längd 1807
E Flakets bredd/ mellan hjulhus 1374/1024
F Lastlämmens bredd 1200

Axelavstånd 2905
Överhäng fram 777
Överhäng bak 814
Markfrigång (minimum med last) 155
Bredd i armbågshöjd fram 1407
Höjd fl aksidor 535
Höjd lasttröskel 636

Dimensioner
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1. FLAKBEKLÄDNAD 
Grå sidoskydd i glasfibermaterial som skyddar flakets fyra väggar.
6001998301 - FK001

2. INDELNING AV FLAKET 
Med detta metallgaller blir det enkelt att dela in lastutrymmet i olika avdelningar 
och på så sätt förhindra att transporterade föremål glider omkring.
6001998303 - FK001

3. STRÅLKASTARE MED LÅNG RÄCKVIDD 
De här två strålkastarna fästs på störtbågen. Ej i kombination med kåpa.
6001998335 - EX002

4. STÄNKSKÄRMAR
Stänkskärmar fram och bak skyddar karossen mot nedsmutsning och repor.
Fram 6001998601 - ST001
Bak 6001998297 - ST003

5. DELBAR DRAGKROK
Med den här modellen går det att sätta på/ta av dragkroken på bara några 
sekunder och utan verktyg. På så sätt kan kroken enkelt tas bort när den 
inte behövs och registreringsskylten döljs inte i onödan.
Dragkrok 6001998230
Ledningsmatta 7-pin 7711425748 - DR005
Ledningsmatta 13-pin 7711424563 - DR005

6. VINDAVVISARE
Vindavvisaren vid framrutan ökar komforten i kupén när rutan är nere. 
Det hindrar också vatten från att rinna in i kupén när rutan öppnas.
6001998273 - VI002

7. ÖVERDRAGSKLÄDSEL
För att skydda bilen kan du välja till en måttsydd överdragsklädsel. Finns 
i två versioner.
Techno 6001998233 - BK025
Protect 6001998245 - BK024

8. FLAKKÅPA
Den praktiska flakkåpan från Vindic finns med eller utan fönster i bakdörren. 
Öppning finns även på sidorna som standard. Standardfärgen är vit, men 
den kan lackeras i bilens färg. Det finns även diverse tillbehör till kåpan. 
Lås med T-handtag.
7711453961 - KÅ001

9. GUMMIMATTA
Måttanpassad matta i två delar. Särkilt lämplig vid mycket krävande 
användning (lera, sand, snö och fukt).
6001998198 - MA010

10. ARMSTÖD
En kombination av armstöd och förvaring som är perfekt integrerad i 
förarmiljön. Möjliggör förvaring av mobiltelefon, nycklar och andra småsaker 
som kan vara bra att h anära till hands i framsätet.
6001998148 (Ljusgrå) - AR005
6001998264 (Svart) - AR005

11. PRESENNING TILL FLAKET
Denna flakpresenning har perfekt passform vilket gör det enkelt att 
montera. Rullas upp för enkel och smidig tillgång till flaket. Tillverkat i 
tålig PVC-plast.
7711427955 - FK001

Tillbehör
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 Dacia

*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 specikationer 
för fordon och tillbehör som beskrivs och visas. Sådana ändringar kommuniceras snarast möjligt till alla DACIA-åteförsäljare. Beroende på marknad kan vissa versioner skilja sig åt och viss utrustning inte fnnas 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. De 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.

www.dacia.se
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