
Dacia Logan Van

Think big, pay little
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LASTKAPACITET
725 KG LASTKAPACITET OCH 2,5 m3 till din verksamhets tjänst
Logan Van är ett fordon för proffs som vill vara praktiska. Bilen är pålitlig och tålig och kan tack vare sin 
höga lastkapacitet frakta möbler, färgburkar eller gödselsäckar i den tyngsta klassen utan minsta antydan 
till påfrestning. Lastning och avlastning underlättas rejält av dess upphöjda tak. De två sidodörrarna och 
de dubbla bakdörrarna ger enkel åtkomst när du tvingas jobba i inskränkta utrymmen. Logan Van behåller 
känslan för service i alla lägen.

1. Lastutrymme på 2,5 m3.
Logan Van erbjuder ett väl tilltaget lastutrymme med enkel åtkomst, tack vare de två sidodörrarna 
och de asymmetriska bakdörrarna som gör det möjligt att öppna dörrarna i 3 vinklar: 40°, 
90° och 180°.

2. Gummimatta*.
Den praktiska och tåliga gummimattan skyddar lastutrymmet, så att du helt riskfritt kan lasta  det 
med färgburkar eller dylikt.

3. Sex förankringspunkter.
Fäst en rem vid förankringspunkten och spänn fast lasten för att se till att den hålls stadigt 
på plats.

* Tillval.
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1-2. Bakdörrar i plåt och hel skiljevägg.
Bakdörrarna i plåt gör det möjligt att transportera hög last på ett fullständigt säkert 
sätt och skyddat mot blickar utifrån. Den hela skiljeväggen ger säker avskiljning mellan 
lastutrymmet och förarutrymmet samtidigt som den skyddar mot eventuellt damm 
eller smuts åt båda hållen.

LASTKAPACITET
LASTLÄNGDEN PÅ 1,94 m gör att du kan lasta det mesta.  
För att uppfylla alla dina utrymmesbehov har Logan Van försetts med generös lastkapacitet. 
Inte nog med att den erbjuder väl tilltagen volym och lastkapacitet, den lägger dessutom till en 
tredje dimension: längden. Trappstegar, pappersrullar eller tygrullar Logan Van har det som krävs. 
Den är rymlig och ger dig smarta lösningar för att underlätta din vardag. Med hjälp av dess dubbla 
sidodörrar i plåt, dess hela skiljevägg och dess plana golv kan du ordna det invändiga utrymmet på 
ett fullständigt säkert sätt. Logan Van har känsla för effektivitet.
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PRAKTISK, FUNKTIONELL OCH 
VÄLUTRUSTAD FÖRARPLATS
för arbetsglädjens skull. 
Förarplatsen i Logan Van, som är utrustad med förvaringsfack i framdörrarna och ett stort handskfack, 
kan sammanfattas med ett enda ord: funktionalitet. Den har plats för alla de arbetsredskap som är helt 
oumbärliga för din dagliga verksamhet. Funktionaliteten uppnås inte på bekostnad av bilens komfort. 
Här är beviset: Logan Van ger dig en ergonomisk mittkonsol, en ljudanläggning med radio och 
cd-spelare och en klimatanläggning*. Den förenar trivsel med smarta lösningar.

* Tillval

1. Ljudanläggning med radio och cd-spelare*.
Njut av en varm och stillsam stämning bakom ratten i din skåpbil, tack vare 
ljudanläggningen med radio och cd-spelare.

2. Handskfack.
I handskfacket vid förarplatsen kan du förvara allt du behöver ha inom 
nära räckhåll, men ändå skyddat mot blickar utifrån.

3. Nackstöd. 
Logan Van ger dig nackstöd i framsätet som förenar komfort med säkerhet. 

4. Utvändiga backspeglar som ställs in manuellt från insidan**. 
Behöver du justera backspeglarna i sista sekunden? Det kunde inte 
vara enklare. Med det invändiga reglaget kan du ställa in backspeglarna 
både enkelt och exakt för ökad komfort.

* Tillval.
** Beroende på modell.
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1. ABS.
Du kan färdas tryggt. Logan Van är utrustad med ABS som har elektronisk 
bromskraftsfördelning. Vid en eventuell nödbromsning ser systemet till att hjulen inte 
blockeras och att kursen kontrolleras. 

2. Förarairbag.
Airbagen vid förarplatsen gör att du kan känna dig helt trygg i Logan Van.

3. Växellåda. 
De högpresterande motorerna kombineras med en 5-växlad, manuell växellåda för optimal 
start med fullastat fordon. Det här gör dessutom bilen ytterst bränslesnål.

4. Dimljus**.
Tack vare dimljusen kan du känna dig helt säker ute på vägarna med Logan Van.

5. dCi-motorn.
Ren, dynamisk och tyst dCi-motor ger extremt goda köregenskaper, låg bränsleförbrukning 
och reducerade CO2-utsläpp. 

**Beroende på modell.

MOTORER OCH SÄKERHET
DRIFTSSÄKER OCH BRÄNSLESNÅL MOTOR: Man kan alltid lita på 
Logan Van. 
Njut av dess goda vägegenskaper dag efter dag, helt i säkerhet. Bland de motorer som erbjuds sticker 
dCi-motorn ut alldeles särskilt, genom sitt utmärkta förhållande mellan prestanda och bränsleförbrukning. 
Säkerheten garanteras med hjälp av ytterst effektiva hjulupphängningar, ABS, förarairbag och 
passagerarairbag*. Ekonomi, säkerhet: Logan Van har känsla för vad som är viktigt.

* Tillval.
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LOGAN

MOTOR 
1.6MPI 87hk 

• “Durance”-klädsel
• 1 stödhandtag på passagerarsidan fram
• 15-tumsdäck (185/65 x 15)
• 2 höj- och sänkbara nackstöd fram
• 2 mugghållare i mittkonsolen fram
• 3-punktsbälten fram
• ABS med elektronisk bromskraftsfördelning, EBD
•  Analog visning av instrument: 
varv- och hastighetsmätare

• Backljus
• Cigarettändare
• Delvis förberett för radio
• Dimljus bak
• Diversefack i dörrarna fram

•  Dörrar till bagageutrymmet av 
typen 1/3-2/3 i plåt

• Ett 3:e bromsljus
• Förarairbag
• Grålackerade stötfångare fram och bak
• Handskfack
• Hel skiljevägg
• Kodad, elektronisk startspärr
• Lastkapacitet 725 kg
• Ljudsignal: Påminnelse om tända strålkastare
• Ljusa sidorutor och vindruta
• Reservhjul i normal storlek
• Standardutrustning:
• Takbelysning fram 
•  Utvändiga backspeglar som ställs in 

manuellt från utsidan
• Värme och ventilation med 4 hastigheter

TILLVAL:
• Metalliclack

AMBIANCE

MOTORALTERNATIV
1.6MPI 87hk - 1.5 dCi 85hk

AMBIANCE UTÖVER LOGAN 
STANDARDUTRUSTNING:
• “Oska”-klädsel
• Ambiance utöver Logan Standardutrustning:
• Centrallås
• Dimljus
• Förberett för radio
• Navkapslar som täcker hjulbultar
• Servostyrning
• Skyddslister på sidan
• Säkerhetsbälten fram som kan ställas in i höjdled
• Tonade sidorutor och vindruta
• Uttagbar askkopp
•  Utvändiga backspeglar som ställs in 

manuellt från insidan

TILLVAL:
• Elpaket: fjärrstyrt centrallås och elfönsterhissar fram
• Ljudanläggning med radio och cd-spelare + 2 x 15 W
• Luftkonditionering
• Metalliclack
• Passagerarairbag
• Paket: luftkonditionering + radio med CD 2 x 15W
• Skyddsmatta i lastutrymmet
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FÄRGER

RUBINRÖD 21D 

SNÖVIT 369 

*Metalliclack mot pristillägg

MARINBLÅ D42 SILVER D69 KOMETGRÅ KNA 

SAFIR BLÅ RNA ELDRÖD B76 MINERALBLÅ RNF 

VULKANGRÅ KNM 

GRUNDFÄRGER METALLICLACK*

DIMENSIONER

1740 mm

1993 mm

582 mm

940 mm

4450 mm

2900 mm776 mm 768 mm

1640 mm

1936 mm

1024 mm1420 mm
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MOTORVERSION 1,6 MPI 1,5 dCi

Antal sittplatser 2 2

MOTOR

Motortyp K7M 710 K9K 796

Cylindervolym, cm3 1598 1461

Cylinderdiameter/slaglängd, mm 79.5x80.5 76x80.5

Antal cylindrar 4 4

Kompression 9,5 17,9

Antal ventiler 8 8

Max effekt, kW (hk DIN) 64 (87) 63 (85)

Vid varvtal (v/min) 5500 3750

Max vridmoment, Nm (kpm) 128 200

Bränsleinsprutningssystem Multipoint Direkt Common Rail + Multi-Injection

Bränsle Bensin Diesel

Katalysator 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

2:an 11,26 14,35

3:an 17,45 22,24

4:an 23,74 30,25

5:an 31,24 39,82

STYRNING
Vänddiameter (m) 11,25 11,25

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

CHASSI

Hjulupphängning, fram MacPherson

Hjulupphängning, bak Bakvagnsupphängning med flexibel geometri

HJUL

Fälg 6,0 J 15 6,0 J 15

Däck fram/bak 185/65 R15 185/65 R15

BROMSAR

ABS Bosch 8.0 Standard Standard

Elektronisk bromskraftfördelning (EBD) Standard Standard

Skivbromsar fram 259 mm 259 mm

Trumbromsar bak 203 mm 203 mm

PRESTANDA

Topphastighet, km/h 167 163

Acceleration 0-100 km/h, sek 13,7 14,6

LUFTMOTSTÅND

Cx 0.36 0.36

BRÄNSLEFÖRBRUKNING (ENLIGT EU-DIREKTIV, L/100KM)
CO2 (g/km) 192 137

Stad 11 5,9

Landsväg 6,5 4,8

Blandad 8,1 5,2

BRÄNSLETANK

Volym, l 50 50

VIKTER, KG

Tjänstevikt 1 219 1275

Totalvikt 1 944 2000

Max bruttovikter (tågvikt) 2 600 2600

Max släpvagnsvikt 656 600

Max släpvagnsvikt - obromsat 605 600

MÅTT

Längd (mm) 4 450 4 450

Bredd med ytterbackspeglarna infällda (mm) 1 740 1 740

Höjd olastad (mm) 1 640 1 640

Axelavstånd (mm) 2 900 2 900

Lasthöjd 582 582

Interiör bredd i höfthöjd, fram (mm) 1 407 1407

Markfrigång (mm) 155 155

Maxlast 725kg 725kg

Logan Van  uppfyller följande kriterier: CO2-utsläpp på högst 140 g/km (Obs Diesel) och tillverkning i en ISO 14001-certifierad fabrik. 95 % av 
materialet är återvinningsbart och minst 5 % av plastmaterialet är tillverkat av återvunnen plast. 
Med  tar Dacia sitt ansvar under hela bilens livscykel.

TEKNISKA FAKTA
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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

Förvaringsfack i främre dörr • •
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 lastytrymme • •

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 (svarta) •
Dimljus fram, spoilerljus •

KOMFORT

Taklampa fram • •
12V uttag • •
Låsbart tanklock • •
Flyttbar askkopp •
Centrallås •
Tonade rutor •
Fjärrstyrt centrallås o (1)

Elmanövrerade fönsterhissar fram o (1)

VÄRME/VENTILATION

Ventilationsanläggning med 4 hastigheter • •
Ventilationsanläggning med recirkulation •
Luftkonditionering (AC) o (2)

RADIO

Förinstallation för radio • •
Radio med CD 2x15W o (2)

Paket: Luftkonditionering + Radio med CD 2x15W o
Paket: Elektriska fönsterhissar fram + fjärrstyrt centrallås o
(1) del i tillvalspaketet med elektriska fönsterhissar fram och fjärrstyrtcentrallås

(2) del i tillvalspaketet med AC och Radio eller som separata tillbehör

UTRUSTNING OCH TILLVAL
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TILLBEHÖR

1. Takräcket har specialdesignats för Logan Van och 
monteras fast på fordonet vid särskilda förankringspunkter. 
Det aerodynamiska bullret minimeras med hjälp av en 
luftavledare.
6001998211
Dragkrok. Dragkulan går att ta av med hjälp av verktyg.
6001998140
7-pin 7711425747
13-pin 7711425144

2. Med sina höga kanter skyddar gummimattan effektivt 
kupén mot snö eller lera.

6001998198

3. Stänkskärmar fram och bak skyddar karossen mot 
stänk och repor.

Fram 6001998601

Bak 6001998221

4. Dacia erbjuder ett brett utbud av bilradioapparater, bland 
annat denna modell som är kompatibel med MP3-format 
och har en AUX-ingång och en USB-port i frontpanelen.

7711427172

5. Den här bluetoothmodellen av märket Parrot består av 
en LCD-skärm med två inbyggda mikrofoner. Kopplas in 
på bilens högtalare Här har du din telefonbok och kan se 
vem det är som ringer. 

7711423623+eventuell adaptor

6. De skräddarsydda sidopanelerna i plast garanterar 
optimalt skydd, i lastutrymmet.

Höger sida 6001998214

Vänster sida 6001998202

7. Mittarmstödet kan vinklas för att passa din körställning, 
rymmer även ett praktiskt förvaringsutrymme. 

Svart 6001998268 

1
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Dacia
Dina förväntningar 
ger oss de smarta idéerna.
Dacia - det intelligenta valet. Du gillar smarta lösningar, till ett bra pris. Samma sak tror vi på. Våra 

kombiversioner utmärker sig med sina generösa utrymmen, på samma sätt som våra transportbilar. 

Generösa utrymmen för passagerarna och alla deras tillhörigheter och bagage. Generösa förhållanden 

mellan pris och prestanda, som har räknats fram för att ge dig all utrustning du behöver, utan överfl öd 

men även utan kompromisser. Vi vill ju ge dig möjlighet att ta del av Renaults sakkunskap vad gäller 

komfort och säkerhet.

Dacia tillhör Renault-koncernen och därför konstrueras våra bilar utifrån tekniska lösningar med bevisad 

eff ektivitet och pålitlighet. Det gör att vi kan erbjuda 3 års / 100 000 km* garanti och särskilt förmånliga 

driftskostnader. Välj Dacia och du får förtroende.

Alla Dacia-bilar tillverkas i ISO 14 001-certifi erade fabriker och de modeller som är ECO2 har även 

motorer som antingen kan köras på bensin/etanol eller har ett utsläpp på högst 140g/km.

*Beroende på vilket som inträff ar först (se säljvillkoren).
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*
100 000 km

ÅRS 
GARANTI

*Beroende på vilket som inträffar 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 specifikationer 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 finnas 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.www.dacia.se
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Nybilsgaranti: Samtliga nya bilar från Dacia omfattas av avtalsmässig nybilsgaranti mot fel på material, 

montering eller konstruktion (utöver normalt slitage och underhåll) under 3 år eller 100 000 km, beroende 

på vilket som inträffar först.

Rostskyddsgaranti: Utöver den avtalsmässiga nybilsgarantin lämnar Dacia också garanti på karosseriet 

och underredet på sina bilar, mot perforering från insidan p.g.a. rost i plåten som kan härledas till 

tillverkningsfel, materialfel eller skyddsfel. Denna garanti gäller från och med leveransdatum som anges i 

garantibrevet och 6 år framåt.

Lackskyddsgaranti: Dacia ger 3 års garanti på lacken och lackerade delar (sidospeglar, stötfångare) från 

och med leveransdatum av den nya bilen från Dacia.

Dacia Assistance: Dacia assistance gäller från inköpsdagen upp till 3 år eller begränsat till 100 000 km.

(För mer info gå in på dacia.se)

Garantier
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