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Družinska limuzina 
z najugodnejšo 
ceno!

Dacia Logan



Sodobnejše in bolj 
dinamične linije

Novi dizajn vozila Dacia Logan še bolj poudarja robustnost in zanesljivost 
tega vozila, dodaja pa mu tudi pridih dinamičnosti in sodobnosti. S 
prednjimi in zadnjimi lučmi, ki ustvarjajo nov svetlobni podpis znamke 
Dacia, in novo kromirano prednjo rešetko se vam bo novi Dacia Logan 
zagotovo prikupil, na voljo pa je tudi po izredno ugodni ceni. Kaj več bi si 
sploh lahko še želeli?

Dacia Logan



Sodobna in gostoljubna
notranjost
Dovršena končna obdelava, gostoljuben potniški prostor, udobnejše 
oblazinjenje sodobnejšega videza, nov volan in nova osrednja upravljalna 
plošča ... Vse to poskrbi za še bolj harmonično notranjost novega Dacia 
Logana. V njem se takoj počutite kot doma.

Dacia Logan



Vse za popolno udobje 
vaše družine
Dacia Logan ponuja pet velikih in udobnih sedežev za vse potnike, pa tudi 
številna priročna in domiselna odlagalna mesta, novo 12-voltno vtičnico 
pri zadnjih sedežih za polnjenje vaših elektronskih naprav in prostoren 
prtljažnik za vse kat morate natovoriti. Tako vam zagotavlja prijetna 
potovanja z družino ali prijatelji.

Dacia Logan

PROSTORNINA
UPORABNA NAKLADALNA POVRŠINA



Uporabne tehnologije,
ki vam olajšajo življenje

Dacia Logan

V notranjosti Dacia Logana vladata učinkovitost in preprostost. Opremljen 
je z najpriročnejšimi tehnologijami*, kot so multimedijski sistem Media Nav 
Evolution, vgrajena kamera za vzvratno vožnjo in stikalo za impulzni pomik 
stekla na voznikovi strani**… Ob povezavi pametnega telefona z uporabo USB-
priključka lahko prek zaslona na dotik v svoji Daciji na povsem preprost način 

dostopate do svojih aplikacij, narekujete sporočila in jih berete zahvaljujoč 
aplikacji Android Auto™***. Z Dacia Loganom boste najbolje pripravljeni na 
potovanje.
* Na voljo z doplačilom

* * Glede na izvedenko

* * *Odvisno od države in za omejen čas. Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.



Varnost  
v vseh razmerah

Sistem zadnjih parkirnih senzorjev*: voznika s piski opozarja na prisotnost ovir za 
vozilom. Za še več udobja in varnosti lahko sistem povežete s kamero za vzvratno vožnjo

* Na voljo z doplačilom.

Sistem ESC: stabilizira smer vozila v primeru izgube oprijema pnevmatik med zavijanjem, 
tako da deluje na porazdelitev zavorne moči in število vrtljajev motorja.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec*: ta sistem omogoča povsem varno speljevanje 
v klanec brez naglice.

* Razen na motorju 1.0 SCe 75

Zaščita: ojačana karoserija, prednje čelne in stranske varnostne blazine ter sistem 
pritrdišč Isofi x na zadnjih stranskih sedežih.

Dacia Logan Dacia Logan

Vaša varnost je vedno na prvem mestu, zato je novi Dacia Logan opremljen 
s sistemi za zagotavljanje brezkompromisne aktivne in pasivne varnosti. 
Ojačana karoserija ščiti potnike. Sistem proti blokiranju koles (ABS) deluje 
v povezavi s sistemom za pomoč pri zaviranju v sili (AFU), sistem za nadzor 
stabilnosti vozila (ESC) pa v povezavi s sistemom za krmiljenje spodrsavanja 

pogonskih koles (ASR), kar zagotavlja učinkovito zaviranje in večjo stabilnost 
vozila. Vozilo je opremljeno tudi s prednjimi čelnimi in stranskimi varnostnimi 
blazinami, sistemom pritrdišč Isofi x za otroške sedeže na zadnjih stranskih 
sedežih, sistemom za pomoč pri speljevanju v klanec in sistemom zadnjih 
parkirnih senzorjev* ... Zdaj lahko vozite povsem brez skrbi.



Dacia Logan Dacia Logan

Essential (Ambiance)

 - Sistemi ABS, AFU, ESC in ASR
 - Prednje čelne in stranske varnostne blazine
 -  Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
 -  Indikator menjave prestavnega razmerja
 -  Varčni način vožnje ECO (razen pri motorju SCe 75)
 -  Opozorilnik za nepripete varnostne pasove na prednjih sedežih
 -  Sistem pritrdišč Isofix na zadnjih stranskih sedežih
 -  Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
 -  Servovolan
 -  Prednji in zadnji odbijač črne barve
 -  Prednja rešetka s kromirano letvijo
 -  Žarometi in zadnje luči s svetlobnim podpisom, LED dnevne luči
 -  Ročno nastavljivi zunanji ogledali črne barve
 -  Zunanje vratne kljuke črne barve
 - Komplet za polnjenje pnevmatik
 -  38 cm (15") okrasni pokrovi Groomy
 -  Notranje ročice vrat temno sive barve

 -  Volan s hupo in okrasnimi vložki v nesvetlečem kromu
 - Osrednja upravljalna plošča z okrasno oblogo v kovinsko črni barvi
 - Obrobe zračnikov in merilnikov temno sive barve
 - Oblazinjenje Ambiance
 - Fiksna zadnja sedežna klop
 - 12-voltna vtičnica spredaj
 - Impulzni smerokaz
 - Ročni pomik prednjih in zadnjih stekel
 -  Prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije
 - Osvetlitev prtljažnika
 -  Osrednja upravljalna plošča z obrobo v nesvetlečem kromu 
in okrasno oblogo Technical Mesh
 - Obrobe zračnikov v črni barvi Piano
 -  Obrobe merilnikov v nesvetlečem kromu
 -  Trije po višini nastavljivi vzglavniki na zadnjih sedežih
 -  12-voltna vtičnica in nosilec za pijačo pri zadnjih sedežih
 -  Držalo na sovoznikovi strani

Opcije (izbirna oprema)
 - Centralno zaklepanje vrat z daljinskim upravljalnikom
 -  Rezervno kolo
 -  38 cm (15") lita platišča Chamade
 -  Meglenke
 -  Kovinska barva
 -  Potovalni računalnik (razen pri motorju ECO-G)
 -  Ročno nastavljiva klimatska naprava
 -  Po višini nastavljiv volan
 -  Zadnja sedežna klop, deljiva v razmerju 1/3-2/3
 - Paket: po višini nastavljivi voznikov sedež, 
volan in varnostni pasovi spredaj
 - Električni pomik prednjih stekel z impulznim upravljanjem 
na voznikovi strani
 - Dacia Plug&Radio
 - Sistem Media Nav Evolution, združljiv z aplikacijo Android Auto™*.

OSNOVNA OPREMA
ESSENTIAL = ACCESS +

Comfort (Laureate)

 -  Meglenke
 -  Črne okrasne nalepke na stebričkih vrat
 -  Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali v 
barvi karoserije
 -  Zunanje vratne kljuke v barvi karoserije
 -  38 cm (15") okrasni pokrovi Popster
 -  Obrobe zračnikov v nesvetlečem kromu
 -  Notranje ročice vrat v nesvetlečem kromu
 -  Potezne ročice na prednjih vratih z okrasno oblogo 
Technical Mesh
 -  Volan Soft Feel s hupo in okrasnimi vložki v 
nesvetlečem kromu
 -  Ročaj prestavne ročice v usnju* in ploščica na ročaju v 
nesvetlečem kromu
 -  Zadnja sedežna klop, deljiva v razmerju 1/3-2/3
 -  Oblazinjenje Laureate
 -  Centralno zaklepanje vrat z daljinskim upravljalnikom
 -  Električni pomik prednjih stekel z impulznim 
upravljanjem na voznikovi strani
 -  Osvetljen predal pred sovoznikom
 - Potovalni računalnik (razen pri motorju ECO-G)
 -  Po višini nastavljivi voznikov sedež, volan in varnostni 
pasovi spredaj
 -  Žep za telefon na sovoznikovem sedežu
 -  Odlagalna mreža na sovoznikovi strani
 -  Žepi na hrbtišču sedežev
 -  Držala za potnike na zadnjih sedežih
 -  Dacia Plug&Radio

Opcije (izbirna oprema)
 - 38 cm (15") lita platišča Chamade
 - 41 cm (16") lita platišča Altica
 -  Rezervno kolo
 - Kovinska barva
 - Oblazinjenje v usnju*
 -  Regulator in omejevalnik hitrosti
 -  Sistem zadnjih parkirnih senzorjev
 -  Sistem zadnjih parkirnih senzorjev in kamera za 
vzvratno vožnjo
 -  Naslon za roke na voznikovem sedežu
 -  Električni pomik zadnjih stekel
 -  Ročno nastavljiva klimatska naprava
 -  Sistem Media Nav Evolution, združljiv z splikacijo 
Android Auto™**.

* Goveje usnje.
**Odvisno od države in za omejen čas.
Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.

OSNOVNA OPREMA
COMFORT = ESSENTIAL +

*Odvisno od države in za omejen čas. Android Auto™ je znamka podjetja Google Inc.



Dacia Logan Dacia Logan

Barve Okrasni pokrovi in 
platišča

SIVA HIGHLAND (KQA)(2)

MODRA COSMOS (RPR)(2)

ČRNA NACRE (676)(2)BELA GLACIER (369)(1) MODRA NAVY (D42)(1)

41 CM (16") LITO PLATIŠČE ALTICA ČRNE 
BARVE Z DIAMANTNIM LESKOM

41 CM (16") LITO PLATIŠČE 
ALTICA

38 CM (15") LITO PLATIŠČE 
CHAMADE

38 CM (15") OKRASNI 
POKROV GROOMY

38 CM (15") OKRASNI 
POKROV POPSTER

(1) Navadne barve.
(2) Kovinske barve.

1. PLATIŠČA IN PAKET SPORT: Poudarite svoj značaj 
s platišči RUNWAY in paketom opreme Sport. Za 
sodoben in izrazito dinamičen videz.

2. BOČNE ZAŠČITNE LETVE: Zaščitite svojega Logana 
pred manjšimi vsakdanjimi trki z dekorativnimi 
bočnimi zaščitnimi letvami.

3. NASLON ZA ROKO: Zagotavlja več udobja med 
vožnjo in dodaten odlagalni prostor, kamor lahko 
shranite drobne osebne predmete. Za še več udobja pri 
vožnji ga je mogoče nastaviti po višini.

4. TEKSTILNE PREPROGE: Po meri narejene tekstilne 
preproge za potniški prostor se povsem prilegajo 
notranjosti vozila ter zagotavljajo visoko stopnjo 
kakovosti in varnosti.

5. KORITO ZA DNO PRTLJAŽNIKA IN ZAŠČITA 
PRAGA PRTLJAŽNIKA: Korito za dno prtljažnika 
učinkovito ščiti originalno oblogo in se popolnoma 
prilega obliki prtljažnika v vašem vozilu. Zaradi 
poltrde strukture in visokih robov je izjemno priročno 
ter preprosto za čiščenje. S plastično zaščito praga 
prtljažnika obložite in zaščitite zadnji odbijač vozila.

6. MREŽA ZA PRTLJAGO: Mreža za prtljago zadržuje 
predmete v prtljažniku in preprečuje, da bi se med 
prevozom premikali.

7. STREŠNI KOVČEK NA PREČNIH STREŠNIH 
NOSILCIH: Ta eleganten strešni kovček namestite 
v nekaj minutah na strešne nosilce, kjer zagotavlja 
dodaten prostor za prtljago. 

8. VLEČNA KLJUKA Z NOSILCEM ZA KOLESA: Za 
prostočasne dejavnosti izberite izredno praktičen 
nosilec za kolesa na vlečni kljuki, ki s funkcijo za 
preklop zagotavlja prost dostop do prtljažnika

9. ALARMNA NAPRAVA: Ta alarmna naprava, 
ki je združljiva z elektronskim sistemom vašega 
vozila Logan, zazna vsak poskus vloma in gibanje v 
potniškem prostoru vozila.
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Dodatna oprema

SIVA COMETE (KNA)(2) RJAVA VISON (CNM)(2)

BEŽ DUNE (HNP)(2)



PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA (dm3) (standard ISO 3832)
Konfiguracija s 5 sedeži 510
Konfiguracija z 2 sedežema (pri zloženi sedežni klopi) 1 257

DIMENZIJE (mm) 
A Medosna razdalja 2 635
B Celotna dolžina vozila 4 358
C Previs spredaj 827
D Previs zadaj 896
E Kolotek spredaj 1 496
F Kolotek zadaj 1 486

DIMENZIJE (mm) 
G Razdalja od tal pri obteženem vozilu (s 5 potniki v vozilu) 130
H Višina praznega vozila 1 517
H1 Višina praga prtljažnika 751
H2 Višina odprtine zadaj 406
J1 Širina v višini ramen spredaj 1 387
J2 Širina v višini ramen v 2. vrsti sedežev 1 389
K Prostor v predelu kolen v 2. vrsti sedežev 177
L1/L2 Celotna širina vozila brez zunanjih ogledal/z zunanjimi ogledali 1 733/1 994
L3 Notranja širina med blatniškima košema 1 013
M1 Višina od sedišča do strehe pod kotom 14° na sedežih v 1. vrsti 900

DIMENZIJE (mm) 
M2 Višina od sedišča do strehe pod kotom 14° na sedežih v 2. vrsti 869
O1 Širina v višini komolcev spredaj 1 415
O2 Širina v višini komolcev v 2. vrsti sedežev 1 430
Y1 Nakladalna dolžina za nameščenimi sedeži v 2. vrsti 1 076

Vozite, potujte in privarčujte 
v duhu znamke Dacia!
Vsa vozila Dacia so zasnovana po istem načelu: izdelujemo modele 
s privlačno zunanjostjo, a brez odvečnih detajlov, opremimo jih z 
najzanesljivejšimi tehnologijami in ponudimo po neprekosljivo ugodni
ceni. Tako smo v zgolj desetih letih spremenili temeljna pravila igre in 
povzročili preobrat na avtomobilskem trgu. Neverjetno? Niti ne. Kaj 
je naša skrivnost? Popolna kombinacija preprostosti, preglednosti in 
velikodušnosti.

Sodelovanje z znamko Dacia je povsem jasno in pregledno od izbire 
modela do cene in vzdrževanje vozila. Če vozite Dacio, ste lahko 
prepričani, da ste se odločili za pravo vozilo. Izbrali ste namreč kakovost,
zanesljivost in odličen dizajn, pa tudi udobje in predvsem razumno ceno. 
Dacia vam ponuja priložnost, da kupite novo vozilo, ki ustreza vašim 
željam.

Dacia Logan Dacia Logan

Shematski prikaz dimenzij





Udobje za 
vso družino!

Dacia Logan



www.dacia.si

Sestavni del kataloga je cenik z vsemi podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu določili Uredbe o 
informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih 
avtomobilih s prilogami. Cenik je na voljo tudi na spletni strani dacia.si.

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih 
vozil in prototipov. Dacia si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, 
vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Dacijini trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede 
na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega 
pooblaščenega prodajalca znamke Dacia. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije 
ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez 
predhodnega pisnega soglasja družbe Dacia prepovedano.

AVTORSKE PRAVICE ZA FOTOGRAFIJE: © RENAULT MARKETING 3D - COMMERCE, M. ESSER, X. QUEREL, L. VILLARON - JANUAR 2019



     Dacia LOGAN

Cenik vozil

15.01.2019

OPREMA GORIVO MOTOR kW (KS)
CO 2

(g/km)
Model: 52L MPC

1.0 SCe 75 55 (75) 134-150 AMBA 10D 6S 8.350 €

0.9 TCe 90 LPG 66 (90) 135-149 AMBA 09H6SGL 9.450 €

DIZEL 1.5 Blue dCi 75 55 (75) 114 -125 AMBA 15B 6T 11.050 €

1.0 SCe 75 55 (75) 134-150 LAUA 10D 6S 9.250 €

0.9 TCe 90 LPG 66 (90) 135-149 LAUA 09H6SGL 10.350 €

DIZEL 1.5 Blue dCi 75 55 (75) 114 -125 LAUA 15B 6T 11.950 €
LPG - Vozilo s tovarniško vgrajenim pogonom na plin

Cenik velja do preklica oz. novega cenika.

Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.

Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca Dacia.

Vse navedene cene so maloprodajne v EUR z vključenim 22% DDV:

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING

ESSENTIAL
BENCIN

COMFORT
BENCIN



     Dacia LOGAN

Cenik opcij

OPCIJE Koda ESSENTIAL COMFORT

VARNOST in POMOČ PRI VOŽNJI

Meglenki spredaj MEGL 110€ S

Regulator in omejevalnik hitrosti RH - 155€

Parkirni senzorji zadaj ITPK1 - 205€

Parkirni senzorji zadaj + kamera zadaj (1) ITPK3 - 300€

UDOBJE

Naslon za roke spredaj (nove generacije) ACCAV - 105€

Električni pomik stekel zadaj ZASEL - 105€

MULTIMEDIJA

Radio, CD, MP3, AUX, Bluetooth, USB s komandami ob volanu
RAD28C 

CDVOL1
210€ S

PAKET MEDIA NAV EVOLUTION Essential

- Multimedijski sistem Media NAV Evolution

   z zaslonom na dotik

- Kartografija Adriatik

- Funkcija povezljivosti z Android Auto

PKU400 

MAPSTD 

CDVOL1

490€ -

PAKET MEDIA NAV EVOLUTION Comfort

- Multimedijski sistem Media NAV Evolution

   z zaslonom na dotik

- Kartografija Adriatik

- Funkcija povezljivosti sa Android Auto

PKU400 

MAPSTD
- 280€

Kartografija Vzhodne Evrope MAPEST 100€ 100€

DODATKI

Platišča iz lahke litine 15" Chamade
RALU15 

RDIF26
- 300€

Zasilno rezervno kolo (3) RSGALT 50€ 50€

Rezervno kolo standardnih dimenzij (2) RSNORM 55€ 55€

(1) Obvezno s paketom Media Nav Evolution Comfort

(2) Dostopno samo na bencinski verziji

(3) Dostopno samo na dizel verziji

BARVE in OBLAZINJENJE

OBLAZINJENJE

Oblazinjenje v blagu Essential DRAP31 S -

Oblazinjenje v blagu Comfort DRAP32 - S

Usnjeno oblazinjenje - imitacija usnja

 (pravo usnje na osrednjem delu sedeža in vzglavniku)
CUIR01 - 300€

HARMONIJA

Notranjost v temno sivi barvi HARM01 S S

BARVE KAROSERIJE

ENOSLOJNA BARVA

Ledeniško BELA 369 0€ 0€

Navy MODRA D42 0€ 0€

KOVINSKA BARVA

Biserno ČRNA 676 400€ 400€

Vison RJAVA CNM 400€ 400€

Highline SIVA KQA 400€ 400€

Comete TEMNOSIVA KNA 400€ 400€

Cosmos MODRA RPR 400€ 400€

PODALJŠANO JAMSTVO

5 let / 100.000 km 350€



      Dacia LOGAN

Serijska oprema ESSENTIAL

VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI DIZAJN

Vzglavniki na vseh sedežih Odbijača v barvi karoserije

Stranski varnostni blazini Zunanje kljuke vrat v črni barvi

Varnostna blazina za voznika i sovoznika 38cm (15") jeklena platišča z okrasnimi kolesnimi pokrovi Groomy

Servo volan Zaprt predal pred sovoznikom 

Sistem proti blokiranju koles (ABS) Sredinska stropna lučka spredaj

Sistem za pomoč pri naglem zaviranju (AFU) Kromiran sredinski del volana

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP) Kromirana obroba zračnikov

Sistem proti zdrsu pogonskih koles (ASR) Tonirana stekla

Pomoč pri speljevanju v klanec (HSA) Notranjost v temnosivi barvi

Isofix sistem za pritrditev otroških sedežev zadaj Oblazinjenje Ambiance

Opozorilnik za nepripet varnostni pas za voznika in sovoznika 

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah UDOBJE

Indikator prestavnega razmerja Ročna klimatska naprava 

Set za popravilo pnevmatik Daljinsko centralno zaklepanje

LED dnevne luči Električni pomik stekel spredaj

Samodejno zaklepanje vozila med vožnjo Impulzni pomik stekel na voznikovi strani

Sistem Start & Stop Osvetljen prtljažni prostor

Ogrevano zadnje steklo

Ročno nastavljivi zunanji ogledali v črni barvi

Deljiva zadnja klop 1/3 - 2/3

Serijska oprema COMFORT

Dodatno na opremo ESSENTIAL

VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI UDOBJE

Potovalni računalnik* Električno nastavljivi zunanji ogledali v barvi karoserije

Opozorilnik za odprta vrata Žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev

Meglenki spredaj Žep na boku sovoznikovega sedeža

Osvetljen predal pred sovoznikom

DIZAJN Voznikov sedež, varnostni pasovi spredaj in

38cm (15") jeklena platišča z okrasnimi kolesnimi pokrovi Popster  volan nastavljivi po višini

Oblazinjenje Laureate Prikazovalnik zunanje temperature

Naslon za roke na vratih spredaj

Zunanje kljuke vrat v barvi karoserije MULTIMEDIJA

Dodatni kromirani elementi v notranjosti Radio, CD, MP3, AUX, Bluetooth, USB z

 upravljalnikom ob volanu

* Ni na voljo pri različici z motorjem LPG



Dacia LOGAN

Tehnične karakteristike

TIP MOTORJA B4D* H4B K9K

Komercialni naziv 1.0 Sce 75*
0.9 Tce 90

 LPG
1.5 dCi 75

Depolucijska norma Euro 6c Euro 6c Euro 6Dtemp

Gorivo Bencin LPG Dizel

MOTOR

Gibna prostornina (cm3)  998 898 1461

Vrtina x gib (mm)  72,2 x 73,1 72,2 x 73,1 76 x 80,5

Število valjev 3 3 4

Stopnja kompresije 9,5 9,5 15,5

Število ventilov 12 12 8

Moč motorja kW (KM)  55 (75) 66 (90) 55 (75)

Število obratov motorja

 pri največji moči ( /min) 
6300 5000 4000

Največji navor (Nm) 97 140 200

Število obratov motorja pri

 največjem navoru ( /min) 
3500 2250 1750

Vrsta vbrizga Neposredno po skupnem vodu

Katalizator

MENJALNIK

Tip menjalnika Ročni Ročni Ročni

Število stopenj 5 5 5

KRMILNI MEHANIZEM

Ø obračalnega kroga (m) 10,82 10,82 10,68

PODVOZJE

Prednja prema

Zadnja prema

PLATIŠČA in PNEVMATIKE

Platišča 6J15 6J15 6J15

Dimenzije pnevmatik 185/ 65 R15 185/ 65 R15 185/ 65 R15

ZAVORE

ABS + AFU

Spredaj: diski (mm) (DV) 258 / 22 (DV) 258 / 22 (DV) 258 / 22

Zadaj: bobni ('')

ZMOGLJIVOSTI

Največja hitrost (km/h)  158 175 164

0 - 100 km/h (s)  14"20 11''30 14"60

0 - 1000 m (s)  36"00 33''00 36"00

AERODINAMIKA

Uporna površina SCx 0,76 0,76 0,76

PORABA BENCIN / LPG

Tip normativa WLTP WLTP WLTP

Mestna vožnja 5,935-6,036 5,987-6,608 4,338-4,756

IZPUSTI BENCIN / LPG

Izpust CO2 (g/km) 134-150 135-149 114-125

CO (g/km) 0,4146 0,4384 0,0546

THC (g/km) 0,0399 0,0484 -

NOx (g/km) 0,0364 0,0293 0,0258

Število delcev (x1011) - - 0,01

NMHC (g/km) 0,0383 0,0448 -

Emisija trdih delcev (g/km) - - 0,00089

REZERVOAR ZA GORIVO LPG

Prostornina (litrov) 50 32 50

MASE (kg)

Masa praznega vozila 970 1071 1087

Masa praznega vozila

na prednji osi / na zadnji osi 573 / 400 620 / 449 693 / 392

Nosilnost 521 540 567

Največja dovoljena masa vozila 1491 1575 1652

Največja dovoljena masa  priklopnega vozila

z zavorami / brez zavor 790 / 520 790 / 570 760 / 580

Največja dovoljena masa 

skupine vozil
2281 2365 2350

* Brez funkcije ECOMODE

(T) / 8

Serijsko

Pseudo Mcpherson s trikotnimi vodili

Zadnja prema v obliki črke H z programiranim deformiranjem 

Posredno večtočkovno

Serijsko

Število obratov volana 3,2
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