
Think big.

Dacia Logan pick-up



LOGAN PICK-UP : 
DOSTOPEN, ROBUSTEN IN PRAKTIČEN

LOGAN PICK-UP JE PO ZASLUGI NOSILNOSTI 800 KG edinstven v svoji kategoriji.
Dostopen in kompakten, z udobnim prostorom za voznika, je Logan pick-up izredno učinkovit delovni pripomoček, 
ki je vedno pripravljen, da zadovolji potrebe zahtevnih profesionalnih uporabnikov. Praktičen in robusten keson 
je opremljen s 16 pritrdišči za pričvrstitev tovora, ki zagotavljajo varen prevoz različnih predmetov in blaga. 
Dostop na keson je lažji po zaslugi zadnje stranice z nosilnostjo 300 kg, ki jo je možno spustiti.
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1. Nosilnost 800 kg
Logan pick-up ponuja velik in lahko dostopen tovorni prostor.
Tovorni prostor je praktičen in funkcionalen po zaslugi visokih bočnih stranic kesona.
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OD NJEGA ZAHTEVAJTE MAKSIMUM
DA BI VAM USTREGEL, VIDI LOGAN dlje in vam nudi tovorni 

prostor 
Da bi vam ustregel, vidi Logan pick-up dlje in vam nudi tovorni prostor, ki se prilagaja različnim 
potrebam posameznikov. Zaradi velikega kesona (dolžina 180 cm; širina 138 cm) kot tudi zaradi 
številnih možnosti njegove ureditve je Logan pick-up prilagodljiv in praktičen delovni pripomoček. 
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NAREDITE PROSTOR SVOJIM ŽELJAM 
LOGAN PICK-UP JE IDEALEN PARTNER za preživljanje vašega prostega časa v 

naravi.
Privlačen videz kompaktnega pick-upa, višja višina podvozja kot pri klasičnih vozilih, odprt in trpežen tovorni 
prostor … Logan pick-up vas popelje na prizorišče vaših prostočasnih dejavnosti in vam nudi številne usluge v 
vsakodnevnem življenju. Zastekljen del pregrade med kabino in tovornim prostorom je zaščiten z drogovi (1) 
in varnostnim lokom (2) na zgornjem delu (glede na izvedenko), ki je idealen za pričvrstitev daljših predmetov, 
kot je na primer deska za surfanje.
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1. Mreža za zadrževanje predmetov
Mreža, nameščena ob pregradi, popolnoma varno zadrži manjše predmete.

2. Predal za drobnarije
V predalu na voznikovi strani lahko shranite uporabne predmete, ki jih želite zavarovati 
pred neželenimi pogledi.

3. Kljukice za obleke
Svojo obleko lahko obesite na praktične kljukice za sedežem.
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FUNKCIONALEN PROSTOR 
ZA VOZNIKA
PRIJETEN NOTRANJI PROSTOR 
je udoben in dobro opremljen. 
Kabina vozila Logan pick-up se odlikuje po svojem izjemnem občutku za praktičnost! Na razpolago imate številna odlagalna 
mesta: predal za drobnarije, nosilec za kozarce, odlagalni predali v vratih ... Za odlaganje vaših dokumentov in profesionalne 
opreme ali pospravljanje vašega orodja na varno lahko računate na prostor za sedeži prostornine 300 litrov. Da bi bila vaša 
vožnja še bolj prijetna, sta vam na voljo klimatska naprava* in radio*.
V kabini vozila Logan pick-up se počutite kot doma.

* Oprema za doplačil
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BARVNA PALETA

Dimenzije vozila (mm)
A Dolžina 4496
B Širina brez zunanjih ogledal 1740
C Višina praznega vozila 1554
D Dolžina nakladalnega prostora 1807
E Širina kesona / 
 med blatniškimi koši 1374/1024

F Širina zadnje stranice kesona 1200

Medosna razdalja 2905
Previs spredaj  777
Previs zadaj 814
Minimalna višina podvozja pri obremenitvi  155
Širina v predelu komolcev spredaj 1407
Višina stranic kesona  535
Višina nakladalnega praga  636

* Na voljo samo za doplačilo

DIMENZIJE

BELA GLACIER 369 (OV)MODRA MARINE 61H (OV)RDEČA PASSION 21D (OV) SVETLO SIVA PLATINE D69 (TE)* MODRA MINÉRAL RNF (TE)*

Kovinske barve (TE)Navadne barve (OV)

OGNJENO RDEČA B76 (TE)*

Logan pick-up  ustreza naslednjim 3 kriterijem: emisija CO
2
 je nižja ali enaka 140 g/km; vozilo je izdelano v tovarni, ki ima certifi kat ISO 14001 

in prispeva k manjši onesnaženosti okolja; na koncu življenjske dobe vozila se lahko reciklira 95 % mase vozila in najmanj 5 % plastičnih delov je iz 

reciklirane plastike. 

Z oznako  se znamka zavezuje, da bo varovala okolje med celotno življenjsko dobo vozila. 



DODATNA OPREMA
1. OBLOGE KESONA 
Bočne zaščitne obloge v sivi barvi iz steklenih 
vlaken ščitijo vse štiri stranice kesona.

Kataloška številka: 60 01 998 301

2. PREGRADA ZA KESON  
Kovinska metalna rešetka omogoča 
ureditev tovornega prostora in preprečuje 
drsenje predmetov, ki jih prevažamo.

Kataloška številka: 60 01 998 303

3. ZAŠČITNA MREŽA 
Jeklena mreža se pritrdi na za to predvidena 
mesta na vozilu, nudi pa zaščito na zadnjem 
steklu med nalaganjem daljših predmetov.

Kataloška številka: 60 01 998 333

4.  PROTIBLATNE ZAVESICE 
Protiblatne zavesice spredaj in zadaj ščitijo 
karoserijo pred udarci kamenja in praskami.

Kataloška številka: 60 01 998 601 (prednje)
60 01 998 297 (zadnje)

5. SNEŽNE VERIGE
Popolna ponudba snežnih verig in snežnih 
prevlek za kolesa, ki se enostavno montirajo 
in prilagajajo dimenziji vaših pnevmatik.

6. VLEČNA KLJUKA, 
SNEMLJIVA BREZ ORODJA (RDSO)
Ta model vlečne kljuke se lahko 
namesti/sname v nekaj sekundah 
brez orodja. Po zaslugi te kljuke vozilo 
ohrani lep izgled in ne zakriva registrske 
tablice, kadar kljuka ni v uporabi.

Kataloška številka: 60 01 998 230

7. ZRAČNI DEFLEKTORJI
Prednji deflektorji omogočajo dotok 
svežega zunanjega zraka v kabino.

Kataloška številka: 60 01 998 273

8. SEDEŽNE PREVLEKE
Da bi zaščitili kabino vašega vozila, izberite 
po meri izdelane sedežne prevleke, ki so 
popolnoma usklajene z barvno notranjostjo 
vašega vozila (na voljo sta dve različici).

Kataloška številka: 60 01 998 233 (Techno)
60 01 998 245 (Protect)

9. TALNE OBLOGE MONITOR 
IN MADRIGAL
Dvodelni komplet talnih oblog po meri, ki 
ščitijo tla pred obrabo in vlago. Popolnoma 
v skladu z originalno postavitvijo 
vozila, na voljo v temno sivi barvi.

Kataloška številka: 60 01 998 320 
60 01 998 321

10. GUMIJASTA TALNA OBLOGA 
Dvodelni komplet talnih oblog po meri, ki 
so primerne tudi za najzahtevnejše pogoje 
uporabe (blato, pesek, sneg, vlaga).

Kataloška številka: 60 01 998 306

11. POKROV TOVORNEGA PROSTORA
S PVC pokrovom boste zaščitili orodje in 
ostalo opremo pred vremenskimi vplivi.

Kataloška številka 77 11 427 955

12. AVTORADIO SONY DCX-GT24
Avtoradio predvaja WMA format, ima pa 
tudi AUX vhod. Izhodna moč znaša 4x45W, 
premore pa tudi izenačevalnik zvoka.

Kataloška številka: 77 11 454 441
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 Dacia
S poznavanjem vaših potreb 

so naše ideje še bolj domiselne.
Odnos med znamko Dacia in vami temelji na razumu. Radi imate domiselnost, vendar želite primerno ceno. 

Isto želimo tudi mi.

Naša družinska in gospodarska vozila so zelo velikodušna glede razpoložljivega prostora za prevoz potnikov, 

njihovih predmetov in prtljage. Velikodušna, ko gre za ugodno razmerje med ceno in opremo, ki vam zagotavlja 

vso koristno opremo, brez odvečnih stvari, vendar tudi brez pomanjkljivosti. Zdi se nam namreč pomembno, da 

na področju udobja in varnosti razpolagate z Renaultovim znanjem.

Glede na to, da je znamka del skupine Renault, so naša vozila zasnovana na že preizkušenih in zanesljivih tehničnih 

rešitvah. Zato vam lahko ponudimo triletno garancijo. Z znamko Dacia ste izbrali zaupanje.

Dacia si s ponudbo ekoloških in varčnih vozil z oznako Dacia eco2 prizadeva za zaščito okolja. Združevanje ekologije 

in varčnosti omogoča merljivost rezultatov v vseh etapah življenjske dobe naših vozil. Tako so vozila Dacia izdelana 

v tovarnah s certifi katom ISO 14 001 in so opremljena z dizelskimi dCi motorji s 70 in 85 KM z emisijo manj kot 

140 g CO
2
/km. Znamka Dacia tako dokazuje, da je mogoče združiti dostopne cene in zaščito okolja.



www.dacia.si
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Renault Nissan Slovenija d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitna odstopanja tehničnih podatkov o vozilu, objavljenih v tem prospektu, od dejanskih podatkov o 
vozilu, ki je trenutno v prodaji, kljub prizadevanju za posodabljanje podatkov in stalni skrbi za njihovo verodostojnost pri tiskanju materiala. V skladu z Daciino poslovno 
politiko stalne izboljšave proizvodov si Renault Nissan Slovenija d.o.o. pridržuje pravico do spremembe podatkov, objavljenih v tem prospektu, ter možnosti in pogojev 
prodaje vozil na svetovnem tržišču. Za natančnejše informacije o vozilu vas prosimo, da se obrnete na pooblaščenega koncesionarja Dacia. Zaradi tehničnih omejitev pri 
tiskanju se prikazane barve v tem prospektu lahko razlikujejo od dejanskih barv karoserije ali materialov notranje opreme. Renault Nissan Slovenija d.o.o. si pridržuje vse 
pravice intelektualne lastnine, ki izhaja in/ali bi lahko izhajala iz tega gradiva, kakršenkoli ponatis oziroma uporaba tega gradiva na kakršenkoli način in/ali v kakršnikoli obliki 
pa je dovoljena samo po predhodnem pisnem soglasju s strani podjetja Renault Nissan Slovenija d.o.o..

* Glede na prvi dosežen pogoj.

LETNA
GARANCIJA
ali 100 000 km*


