
Dacia Logan pick-up



Onda tüm projelerinize

yer var !
Çekici kompakt pick-up görünüşü arkasında,  erişilebilir ve sağlam, dikkat çekici ölçüde pratiklik sunan  bir 

araçla tanışacaksınız.  Kasasının cömert boyutları (uzunluk 180 cm , genişlik 138 cm ) size çok sayıda taşıma 

imkanı sunuyor. 800 kilograma  kadar olan eşya ve malları yükleyebilir ve 16 bağlantı noktası sayesinde 

yükünüzü  tam  güvenlik içinde taşıyabilirsiniz.  300 kilograma kadar yük taşıyabilen kasa kapağı da yükleme 

yapmanızı kolaylaştırıyor.  Dacia Logan pick-up’ın kabininde de  pratik ve işlevsel  sürücü bölümü cömert eşya 

yerleştirme hacimleri ve rahatlığınıza dönük iç donanımlar sunuyor. Genlerinde yer alan hizmet duygusu ile  

Dacia Logan pick-up kendini vazgeçilmez kılmayı kesinlikle biliyor.







yer açın
Dacia Logan pick-up ile hobilerinizi özgürce yaşayın. Yalın ve çekici tasarımı,  klasik araçlara göre daha 

büyük zemin yüksekliği, açık ve dayanıklı yükleme alanı ile aynı zamanda hobilerinizin ideal işbirlikçisi 

olacaktır. Kabinin arkasındaki camlı bölme parmaklıklarla korunuyor ve üzerinde uzun eşyaları 

sabitlemek için uygun bir güvenlik barı bulunuyor. Sörf,  bisiklet ve her türlü uzun malzemeyi sorunsuz 

bir şekilde kasaya yükleyebilirsiniz.  Dacia Logan pick-up, işten sonra bile… size hayatı kolaylaştırmayı 

bir görev biliyor.

Hobilerinize



Ondan en fazlasını

isteyin
800 kilogramlık faydalı yük  taşıma kapasitesine sahip olan Dacia Logan pick-up, kendi sınıfında 

eşsiz bir alternatif oluşturuyor. Kasasında geniş yükleme alanı (uzunluk 180 cm, genişlik 138 

cm) ile  en zorlu günlük ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazır. Yüksek kasa yanları yükleme hacmini en 

geniş seviyeye ulaştırıyor ve 16 bağlantı noktası malzemelerin güvenli şekilde taşınmasına olanak 

veriyor.  

Kasaya yükleme işlemi 300 kilograma kadar yük taşıyabilen sağlam bir kapakla kolaylaştırılıyor. 

Dacia Logan pick-up’ın çok sayıda düzenleme olasılığı, onu esnek ve pratik bir çalışma aracı haline 

getiriyor. 







Dacia Logan pick-up  yaşamınızı kolaylaştıran, rahat ve zengin donanımlı 

bir iç mekân sunuyor. Kabin, çok sayıda eşya yerleştirme alanıyla son 

derece pratik: Bardak tutucular, kapılarda saklama cepleri, sık kullandığınız 

eşyalarınızı el altında tutmak ve korumak için torpido gözü… Katlanır 

koltukların arkasında, evrak ve araç gereçlerinizi yerleştirmeniz için 300 

litrelik ilave bir yükleme hacmine sahipsiniz. 

Küçük eşyalarınız ara bölme üzerine sabitlenmiş bir saklama filesinin 

içinde muhafaza ediliyor. Askı kancaları da aynı zamanda koltukların 

arkasına giysilerinizi asmanızı sağlıyor. Ayrıca, aracınızı en yüksek konfor 

koşullarında kullanmanız için, Dacia Logan pick-up, etkin klima ve radyo 

sistemlerini hizmetinize sunuyor. Tüm bu özellikleri ile Dacia Logan pick-

up günlük yaşamda büyük beğeni topluyor.

Kabine

hoş geldiniz !





Ambiance
Versiyonu

MoTor SEÇENEKLErİ 
1.5 dCi 70 bg 

STANDArT DoNANIMLAr

•  ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi)
• Sürücü hava yastığı
• 4 hızlı kalorifer ve havalandırma
• Hava devir daimi
• Gri renkli ön ve arka tampon
• Analog göstergeler : devir saati ve hız kadranı
• Arka sis lambası
• Geri vites lambası
• Önde tavan lambası
• 3, stop lambası
• Farlar açık ikaz sesi

• 15’’ lastikler (185/65 R15) 
• Radyo ön donanımı
• Normal boyda stepne
• İç dikiz aynası gündüz / gece konumu
• Torpido gözü (8 litre)
• 1 tutma kolu
• Konsol üzerinde 2 bardak taşıyıcı
• Aktif kodlu immobilizer
• Koltuk arkasında eşya koyma yeri (300 litre)
• Ön kapı içi cepleri
• Yan koruma bantları
• İçeriden manuel ayarlanabilen dış dikiz aynaları
• Elektrikli ön camlar
• Hidrolik direksiyon
• Yatırılabilen  sürücü ve yolcu koltuğu
• Çakmak
• Portatif küllük
• Uzaktan kumandalı merkezi kilit

• Önde yükseklik ayarlı emniyet kemerleri
• Renkli Camlar
• Koruyucu kapaklı anahtarlı depo kapağı

oPSİYoNEL DoNANIMLAr

• Konfor paketi: Klima + Radyo CD çalar 2 x 15 W
• Metalik renk



MOTOR

Vites kutusu tipi
Egzoz emisyon normu
TİP
Kişi sayısı
MOTOR
Motor tipi
Silindir hacmi (cm3)
Çap x Strok (mm)
Silindir adedi
Sıkıştırma oranı
Subap adedi
Maksimum güç kW CEE (hp)
Maksimum güç devri (d/d)
Maksimum tork Nm CEE (kg.m)
Maksimum tork devri (d/d)
Enjeksiyon tipi
Yakıt
Katalizör
VİTES KUTUSU
Tip
Vites sayısı
DİREKSİYON
Dönüş çapı (m)
Direksiyon turu (manuel / hidrolik)
ÇEKİŞ
Ön takım
Arka takım
JANT VE LASTİKLER
Jantlar (“)
Ön/arka lastikler
FREN SİSTEMİ
Fren devresi
ABS
ÖN : Diskler (mm)
ARKA : Kampana fren
AERODİNAMİK
Cx
TÜKETİM (l/100 km)*
CO2 (g/km) 
Şehir içi
Şehir dışı
Ortalama
KAPASİTELER
Yakıt deposu (I)                           
AĞIRLIKLAR (kg)
Boş ağırlık
Ön dingil ağırlığı
Arka dingil ağırlığı
Maksimum yükleme (M.M.A.C.)
Yükleme kapasitesi (CU)
Maksimum römork çekme kapasitesi (frenli römork)

  

Dizel
1.5 dCi
Mekanik
Euro 4

2

K9K  K7
1461

76 x 80,5
4

17,6
8

50 / 70
4000
160

1700
Common Rail / Turbo Direkt Enjeksiyon

Dizel
S

JR5
5

11,25
4,5/3,2

Pseudo-Mc-Pherson tip üçgen salıncaklı
Esnek profilli ve planlı tasarımlı – helezon yaylı H tipi dingil

6,0 J15
185 / 65 R15

Çapraz
Standart

259
9’’

0,36

140
6.2
4.8
5.3

50

1 140
715
425

1 940
800
605

Motor seçenekleri



Ambiance 1.5 dCi
DIŞ GÖRÜNÜŞ
Gri renkli ön ve arka tampon ●

15’’ saç jant ●

Yan koruma bantları ●

Metalik boya O

AKTİF VE PASİF GÜVENLİK
Elektronik fren dağıtıcılı ABS ●

Sürücü hava yastığı ●

Manuel olarak devreden çıkarılabilen ön yolcu hava yastığı O

3 noktadan tespit edilen yüksekliği ayarlanabilir ön emniyet kemerleri ●

Immobilizer ●

SÜRÜŞ VE KONTROL DONANIMLARI
Hidrolik direksiyon ●

Analog göstergeler : hız saati ve devir sayacı ●

Farlar açık ikaz sesi ●

GÖRÜŞ
Arka sis lambası ●

İçeriden manuel olarak ayarlanan dış dikiz aynaları ●

Geri vites lambası ●

3. stop lambası ●

ISITMA-HAVALANDIRMA
4 hızlı ısıtma ve havalandırma sistemi ●

Hava devir daimi ●

KONFOR
Uzaktan kumandalı merkezi kilit ●

Elektrikli ön camlar ●

Ön tavan lambası ●

Renkli camlar ●

Çakmak + “Portatif” küllük ●

Tutma kolu ●

Koruyucu kapaklı anahtarlı depo kapağı ●

EŞYA GÖZLERİ - YÜKLEME KAPASİTESİ
Torpido gözü ●

Ön kapı içi cepleri  ●

Koltuk arkasında eşya koyma yeri (300 litre) ●

Ön orta konsol üzerinde 2 bardak koyma yeri ●

Yatırılabilir yolcu koltuğu ●

Yatırılabilir sürücü koltuğu ●  

KONFOR PAKETİ
Klima + Radyo CD 2* 15W O

● Standart      O Opsiyon         - Mevcut değil

Donanım ve opsiyonlar



OPAK BEYAZ 369 (OV) UZAY MAVİ D42 (OV) PLATİN GRİ D69 (TE) ATEŞ KIRMIZI B76 (TE)ELMAS MAVİ  RNF (TE)

OV : Opak renk TE ve NV : Metalik boyalar

opak renkler

Ölçülendirilmiş resim (mm)
A Uzunluk 4496
B Dikiz aynasız genişlik 1735
C Boşta yükseklik 1554
D Yükleme bölümü uzunluğu 1807
E Kasa genişlik / Çamurluklar arası genişlik 1374/ 1024
F Kasa kapağı genişliği 1200

Dingil aralığı 2905
Ön dingil çıkıntısı 777
Arka dingil çıkıntısı 814
Zemin yüksekliği (yüklü olarak mini) 155
Önde dirsek genişliği 1407
Kasa kafes yüksekliği 535
Yükleme eşiği yüksekliği   636

Boyutlar

Metalik renkler



1 2 3

4 65

7 8 9

10 11

Aksesuarlar
1. KASA GİYDİRMESİ 
Fiberglastan yan gri korumalar kasanın 4 tarafını koruyor.

2. PARK SENSÖRÜ 
Logan Pick up’ınızın arkasında bulunan engellere 
yaklaştıkça uyarı veren bir park yardım sistemi, park 
ederken manevralarınızı kolaylaştırmaktadır.

3. UZUN MENZİLLİ FARLAR 
Bu 2 far güvenlik halkası üzerinde sabitleniyor (versiyonlara 
göre mevcut).

4.  PAÇALIKLAR
Ön ve arka çamurluklar, karoseri taş sıçramaları ve çiziklerden 
koruyor.

5. KAR ZİNCİRLERİ
Lastiklerinizin boyutuna göre ayarlanan takması kolay kar zincirleri 
ve şosetlerinin tam bir takımı.

6. ÇEKİ DEMİRİ
Bu modelle, rotül aletsiz olarak birkaç saniyede takılıp/
çıkartılabiliyor. Bu durum aracınızın estetiğinin korunmasını ve 
kullanılmama durumunda plakanın görünür olmasını sağlıyor.

7. RÜZGARLIKLAR
Ön deflektörler aracınızın iç mekânının havasının yenilenmesini 
sağlıyor.

8. KOLTUK KILIFLARI
Aracınızın iç mekânını korumak için, farklı iç döşemelere mükemmel 
şekilde uyan (iki farklı versiyon mevcut) özel üretim koltuk 
kılıflarımızdan birini seçebilirsiniz.

9. MONİTOR VE MADRIAL PASPAS
2 Parçalı özel üretim paspas, zemini yıpranma ve nemden 
koruyor. Açık gri renkli orijinal ön döşemeyle % 100 uyumlu.

10. KAUÇUK PASPAS
2 parçalı özel üretim paspas. En zorlu kullanım koşullarına uyum 
sağlar (çamur, kum, kar, nem).

11. BLUETOOTH’LU TELEFON KİTİ*
Araç telefon kitleri ile aracınızda konuşmalarınızı ellerinizi 
kullanmadan yapabilir, güvenli bir sürüş sağlayabbilirsiniz.

* Emniyetli bir telefon görüşmesi için, aracın durdurulması tavsiye edilmektedir.



www.dacia.com.tr
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Broşürün içeriğinin baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıştır. Bu broşür ön seri veya prototiplerden hareketle hazırlanmıştır. Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde, Dacia broşürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini her 
an değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler Dacia yetkili satıcılarına en kısa sürede bildirilir. Ticarileştirildikleri ülkelere göre, versiyonlar arasında farklılıklar olabilir, bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). En yeni bilgileri almak için en yakın Dacia yetkili 
satıcısına başvurunuz. Baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle, broşürde yer alan renkler araçların gerçek boya veya iç döşeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her hakkı mahfuzdur. Broşürün hangi şekilde ve ne amaçla olursa olsun Dacia’nın ön onayı olmaksızın tamamen veya kısmen 
çoğaltılması yasaktır.

 * İki koşuldan hangisine önce ulaşılırsa.

 Dacia
Kolay ulaşırsın, 
zor vazgeçersin!
Pahalı olmayan bir otomobilin de çekici, emniyetli ve kaliteli olabileceğini ilk Dacia düşündü. 

Şimdi herkes bizim haklı olduğumuzu gösteriyor…

Modellerimizin güvenirliği ve sağlamlığı bugün genel kabul görüyor. Dacia gamına katılan son 

modeller değerlerini ortaya koyan farklı tasarımları ile sürpriz yarattılar. Ayrıca, modellerimizde 

asla hacim eksikliği olmadı, yolcularını ve onların yüklerini her zaman cömert şekilde taşımayı 

bildiler. Bu başarı basit bir gözleme dayanıyor: İnsan otomobil sevilebilir ve ona ihtiyaç duyabilir, 

ama bütçesinin tamamını da ona harcamak istemeyebilir.

Bir RENAULT GRUBU MARKASI olan Dacia, araçlarına 3 yıl veya 100 000 kilometrelik bir 

garanti avantajlı kullanım maliyetleri sunmasını sağlayan kullanım performansı ve güvenirliğini 

güvence altına alan teknik çözümlere dayanıyor. Çevreye saygı taahhüdümüzün kanıtı olarak, 

Dacia eco2 imzasını geliştirdik. Dacia, ürün gamına dahil olan araçlar ISO 14 001 belgeli 

fabrikalarda üretiliyorlar, % 85 oranında geri dönüşümlüler ve kilometrede 140* gramdan daha 

az CO2 emisyonuna sahip dCi motorlarla sunuluyorlar. Çünkü bizim bir diğer inancımız da şu:  

Çevreye daha fazla saygılı olmak bir fiyat meselesi olmamalı.

* Duster 4 x 4 versiyonunda Dacia kilometrede 150 gramdan daha az CO2 ile aynı zamanda pazarın en 
düşük seviyesindeki CO2 emisyonuna sahip dCi 110 motoru ile beğeninize sunuluyor.


