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Linii 
moderne și dinamice
Noua Dacia Logan se remarcă printr-un design mai dinamic al părţii frontale şi al blocurilor optice faţă şi spate, 

care oferă un plus de modernitate şi un nou stil modelului de succes al gamei. Farurile care integrează lumini de 

zi cu tehnologie LED afișează noua semnătură luminoasă a mărcii Dacia, specifică de acum tuturor modelelor 

din gama Logan. 





Un interior modern...

La interior, vei observa noua planşă de bord şi consola centrală redesenată, cu contur cromat şi finisaje 

atent realizate, noi orificii de ventilare de formă rectangulară* şi inserţii de crom satinat. Un nou volan 

cu patru braţe, care include comanda claxonului, îţi atrage atenţia datorită designului şi materialului 

special Soft Feel**, plăcut la atingere. Aspectul interior este completat de noua gamă de tapițerii, 

disponibile de acum pe noua gamă Dacia.

*disponibile pe versiunea Prestige
**disponibil în funcție de versiune





...și confortabil

Dacia Logan nu a dus niciodată lipsă de spațiu. Cele cinci locuri cu adevărat confortabile și portbagajul 

de 510 litri se vor dovedi extrem de utile, indiferent de situație. Iar noua generaţie prezintă o serie 

de noi spații de depozitare, care te ajută să-ţi organizezi mai bine călătoriile: pe consola centrală am 

inserat un compartiment pentru telefonul mobil, iar în partea laterală, am adăugat un buzunar care 

poate stoca diverse obiecte personale. 

În plus, am creat un nou suport pentru sticle sau pahare pentru pasagerii locurilor din spate. În calitate 

de șofer, te vei bucura de mai mult confort datorită cotierei escamotabile*, iar pasagerii de pe bancheta 

spate îşi pot încărca dispozitivele mobile cu ajutorul unei prize de 12V. Confort, spaţiu şi funcționalitate, 

pentru călătorii lipsite de griji.    

*disponibilă opțional





Tehnologii utile 
care facilitează condusul
Cu Dacia Logan, poți ajunge oriunde îți dorești și cât de repede îți dorești, datorită sistemului de navigaţie Media Nav(1) integrat în planșa de bord. Acesta îți permite în plus să apelezi orice contact din agenda 

telefonului folosindu-te de ecranul touchscreen sau să asculți muzica preferată stocată pe telefonul mobil, pe care sistemul o preia prin funcţia Bluetooth. Ecranul Media Nav se poate transforma în cameră 

video de marșarier, dacă optezi pentru asistenţa video la parcarea cu spatele.

În timpul călătoriilor lungi, descoperă confortul cu funcţia Cruise Control(1) prin care stabileşti automat viteza de croazieră pe distanţe mari. În oraş, în traficul aglomerat, sistemul Stop & Start(2) opreşte şi 

reporneşte în mod automat motorul, atunci când  maşina staţionează în trafic, astfel încât să poţi controla consumul de carburant. Iar aerul condiţionat automat(3) îşi dovedeşte fiabilitatea în orice situaţie. 

Pentru mai multă ergonomie, noul Logan prezintă o serie de evoluții, precum poziţionarea butoanelor electrice de deschidere a geamurilor pe portiere, comenzile de semnalizare one-touch sau mânerul pentru 

închiderea portbagajului. 

(1) disponibil opțional în funcție de versiune   (2) indisponibil pentru motorizarea SCe 1.0 75 CP    (3) disponibil pe nivelul de echipare Prestige



Asistență la parcarea cu spatele: şoferul este avertizat cu privire la prezenţa 
obstacolelor din spate printr-o secvenţă de alerte sonore. Pentru mai mult confort şi 
siguranţă, poți alege opţiunea de cuplare la camera video de marșarier. 

ESC: stabilizează traiectoria vehiculului prin reglarea distribuţiei forţei de frânare şi a 
turaţiei motorului, în cazul pierderii aderenţei în viraje.

Siguranță și manevrabilitate
Noua Dacia Logan este echipată cu tehnologii de siguranţă active şi pasive. Structura întărită a caroseriei asigură protecţia pasagerilor. Sistemul ABS cuplat cu sistemul de asistență la 

frânarea de urgență (EBA), precum şi sistemul electronic de control al stabilității (ESC) asociat cu sistemul de control al tracţiunii (ASR) asigură o frânare eficientă şi o stabilitate mai bună a 

vehiculului. De asemenea, noul model include și airbag-uri frontale şi laterale, un sistem de prindere ISOFIX pentru scaunele copiilor, asistenţă la pornirea din rampă şi asistență la parcarea cu 

spatele. Poți merge la drum cu încredere!



Asistență la pornirea din rampă: acest sistem te ajută să demarezi din rampă în 
condiţii de siguranţă şi fără grabă.

Protecţie: structură întărită, airbag-uri frontale şi laterale, sistem de prindere ISOFIX 
situat la nivelul scaunelor din spate. 



Motorizări fiabile
şi economice
Dacia oferă o garanție de 3 ani sau 100.000 km pentru Logan.

Cu o gamă de motoare alcătuită din două propulsoare benzină şi două diesel, care se declină în mai multe variante de putere și de transmisii, noua Dacia Logan propune motorizări fiabile şi 

economice. Un nou motor cu consum redus este de acum disponibil în gama Dacia: 1,0 SCe 75 CP. 

Cutia de viteze pilotată Easy-R(1) oferă aceleaşi performanţe ca ale unei cutii de viteze automate, la un preţ accesibil şi cu un consum de carburant similar unei cutii de viteze manuale. 

Dacia te ajută să ţii sub control consumul de combustibil printr-o serie de funcţii automate, precum Gear Shift Indicator, care îţi semnalează prin afişaj electronic schimbarea optimă a treptelor 

de viteză, sau Eco-Mode(2), sistemul care gestionează în mod inteligent resursele motorului pentru mai multă eficienţă.

Ştim că îţi doreşti ca familia ta să călătorească în siguranţă, de aceea noua Dacia Logan este echipată cu patru airbag-uri frontale şi laterale, sistem de fixare ISOFIX pentru scaunul copilului, 

sistemul de control electronic al stabilităţii cu funcţie anti-patinare ESP-ASR şi Hill-Start Assist, asistenţă la demarajul în rampă. Iar pentru parcări fără griji, poţi opta pentru asistenţa video la 

parcarea cu spatele(1).

Cutia de viteze pilotată
Easy-R (1) disponibilă opțional în funcție de versiune

(2) indisponibil pe motorizarea SCe 1.0 75 CP 





Versiune

Ambiance

 • Bare de protecție vopsite integral în 
culoarea caroseriei
 • 2 tetiere spate laterale reglabile pe 
înălțime (pline)
 • Sistem Stop & Start și Funcție  
Eco-Mode
 • Comandă reciclare aer
 • Închidere centralizată cu telecomandă 
pe cheie
 • Iluminare portbagaj
 • Geamuri electrice față cu impuls pe 
partea șoferului (comenzi pe portiere 
uși față)
 • Contur indicatoare, aeratoare cu 
aspect crom satinat

 • Radio CD 2DIN 2x15W MP3 cu satelit 
de comandă pe volan, priză Jack, USB, 
Bluetooth®, audio streaming

OpțiOnal:
 • Vopsea metalizată
 • Jante de aliaj 15" Chamade
 • Proiectoare de ceață
 • Aer condiționat manual 
 • Banchetă spate rabatabilă și 
fracționabilă 1/3 și 2/3
 • Media Nav: sistem de navigație și 
multimedia, ecran tactil 7'', priză Jack, 
USB, Bluetooth®, audio streaming

pRinCipalElE ECHipaMEnTE

(Suplimentar față de versiunea acces)

Versiune

Acces 
pRinCipalElE ECHipaMEnTE

 • Jante de oțel 15" cu capace complete 
Groomy
 • ABS, repartitor electronic de frânare 
și AFU
 • ASR - ESP cu funcție Hill Start Assist 
(asistență la pornirea în rampă)
 • Airbag frontal șofer
 • Airbag frontal pasager (cu deconectare 
manuală)
 • Airbaguri laterale față

 • Centuri de siguranță față fixe
 • Tetiere față reglabile pe înălțime (pline)
 • Sistem de monitorizare a presiunii în 
pneuri
 • Direcție asistată hidraulic
 • Gear Shift Indicator (GSI = indicator 
pentru schimbarea treptei de viteză)
 • Afișaj temperatură exterioară
 • Retrovizoare exterioare negre cu reglaj 
manual din interior

 • Faruri de zi cu LED
 • Faruri dublu optice
 • Încălzire – ventilare
 • Sistem Isofix de fixare a scaunelor 
pentru copii pentru locurile laterale 
spate



Versiune

Laureate 
pRinCipalElE ECHipaMEnTE

(Suplimentar față de versiunea ambiance)

 • Jante de oțel 15" cu capace complete Popster
 • Stripping stâlpi centrali uși în culoare neagră
 • Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime
 • 3 tetiere spate reglabile pe înălțime (tip virgulă)
 • Computer de bord
 • Proiectoare de ceață
 • Aer condiționat manual
 • Volan reglabil pe înălțime
 • Iluminare torpedou pasager
 • Scaun șofer cu reglaj pe înălțime
 • Banchetă spate rabatabilă și fracționabilă 1/3 și 2/3
 • Tapițerie din material textil "Waffle" și planșă de bord 
"Carbon Foncé"
 • Contur consolă centrală, indicatoare și aeratoare cu 
aspect crom satinat
 • Mânere ergonomice deschidere din interior pentru 
ușile față 
 • Buzunare spătar scaune față
 • Buzunar de depozitare tip fileu la baza consolei 
centrale față, pe partea pasagerului
 • Buzunar de depozitare telefon pe partea laterală a 
spătarului scaunului pasagerului
 • Radio CD 2DIN 4x15W MP3 cu satelit de comandă pe 
volan, priză Jack, USB, Bluetooth®, audio streaming

OpțiOnal:
 • Vopsea metalizată
 • Asistență la parcarea cu spatele (senzori acustici)
 • Cotieră centrală față, integrată în spătarul scaunului 
șoferului și rabatabilă
 • Tapițerie din piele "Carbon Foncé"
 • Media Nav: sistem de navigație și multimedia ecran 
tactil 7'', priză Jack, USB, Bluetooth®, audio streaming
 • Pachet hărți Media Nav (implică Media Nav)

paCk SéCuRiTé
 • Regulator-limitator de viteză (Cruise Control)
 • Volan îmbrăcat în piele

paCk lOOk
 • Geamuri electrice spate
 • Jante de aliaj 15'' Chamade



Versiune

Prestige
pRinCipalElE ECHipaMEnTE

(Suplimentar față de versiunea laureate)

 • Jante de oțel structurale 16" cu capace Genea Dark 
Metal 
 • Bandouri laterale de protecție negre, la baza ușilor
 • Retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei, cu reglaj 
electric, degivrante și semnalizatoare integrate
 • Aer condiționat cu reglare automată monozonă
 • Geamuri electrice spate (comenzi pe portiere uși spate 
și consolă centrală)
 • Aeratoare centrale rectangulare cu contur crom satinat
 • Asistență la parcarea cu spatele (senzori acustici)

OpțiOnal:
 •  Vopsea metalizată
 • Cotieră centrală față, integrată în spătarul scanului 
șofer și rabatabilă
 • Tapițerie din piele "Carbon Foncé"
 • Media Nav: sistem de navigație și multimedia, ecran 
tactil 7'', priză Jack, USB, Bluetooth®, audio streaming
 • Pachet hărți Media Nav (implică Media Nav)

paCk SéCuRiTé
 • Regulator-limitator de viteză (Cruise Control)
 • Volan îmbrăcat în piele



ECHIPAMENTE ȘI OPȚIUNI
NIVEL DE ECHIPARE Acces Ambiance Laureate Prestige
1.0 12V 75 CP � � � �

0.9 TCe 90 CP - � � �

0.9 TCe 90 CP Easy-R - - � �

0.9 TCe 90 CP GPL - � � -
1.5 dCi 75 CP - � � �

1.5 dCi 90 CP - - � �

1.5 dCi 90 CP Easy-R - - � �

pREzEnTaRE ExTERiOaRĂ 
Bare de protecție vopsite integral în culoarea caroseriei – � � �

Jante de oțel 15” cu capace complete Groomy � � – –
Jante de oțel 15” cu capace complete Popster – – � –
Jante de aliaj 15” Chamade – � – –
Jante de oțel structurale 16” cu capace Genea Dark Metal – – – �

Mânere deschidere uși din exterior negre � � – –
Mânere deschidere uși din exterior în culoarea caroseriei – – � �

Stripping stâlpi centrali uși în culoare neagră – – � �

Bandouri laterale de protecție negre la baza ușilor – – – �

Vopsea metalizată – � � �
SIguRANță ACtIVă șI PASIVă
ABS, repartitor electronic de frânare și AFU � � � �

ASR - ESP cu funcție Hill Start Assist (asistență la pornirea în rampă) � � � �

Airbag frontal șofer � � � �

Airbag frontal pasager (cu deconectare manuală) � � � �

Airbaguri laterale față � � � �

Centuri de siguranță față fixe � � – –
Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime – – � �

3 centuri de siguranță spate cu prindere în 3 puncte � � � �

Tetiere față reglabile pe înălțime (pline) � � � �

3 tetiere spate reglabile pe înălțime (tip virgulă) – – � �

2 tetiere spate laterale reglabile pe înălțime (pline) – � – –
Alertă sonoră și vizuală prindere centură de siguranță șofer și pasager � � � �

Roată de rezervă (1) � � � �

Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri � � � �

Asistență la parcarea cu spatele (senzori acustici) – – � �

PRotECțIA VEHICuLuLuI
Antidemaraj electronic � � � �

CoNDuCERE
Direcție asistată hidraulic � � � �

Computer de bord (2) – – � �

Sistem Stop & Start și Funcție Eco-Mode (3) – � � �

Gear Shift Indicator (GSI = indicator pentru schimbarea treptei de viteză) � � � �

Afișaj temperatură exterioară � � � �

VIzIbILItAtE - ILumINARE
Retrovizoare exterioare negre cu reglaj manual din interior � � – –
Retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei, cu reglaj electric și degivrante – – � –
Retrovizoare exterioare în culoarea caroseriei, cu reglaj electric , degivrante și 
semnalizatoare integrate – – – �

Lunetă încălzită � � � �

Faruri de zi cu led tip semnatură luminoasă � � � �

Proiectoare de ceață – � � �

Faruri dublu optice � � � �

Geamuri cu tentă de culoare � � � �

ÎNCăLzIRE - VENtILARE
Încălzire - ventilare � � � �

Aer condiționat manual – � � –
Aer condiționat cu reglare automată monozonă – – – �

Comandă reciclare aer – � � �

CoNfoRt
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie – � � �

Volan reglabil pe înălțime – – � �

Scrumieră mobilă și brichetă � � � �

Iluminare portbagaj – � � �

Iluminare torpedou pasager – – � �

Cotieră centrală față integrată în spătarul scanului șofer și rabatabilă – – � �
Geamuri manuale față � – – –
Geamuri electrice față cu impuls pe partea șoferului (comenzi pe portiere uși 
față)

– � � �

Geamuri electrice spate (comenzi pe portiere uși spate și consolă centrală) – – – �

SCAuNE
Scaune față cu reglaj longitudinal și reglaj al spătarului � � � �

Scaun șofer cu reglaj pe înălțime – – � �

Banchetă spate rabatabilă și fracționabilă 1/3 și 2/3 – � � �

Sistem Isofix de fixare a scaunelor pentru copii pentru locurile laterale spate � � � �

PREzENtARE INtERIoARă
Tapițerie din material textil “Kapia” și planșă de bord “Carbon Foncé” � � – –
Tapițerie din material textil “Waffle” și planșă de bord “Carbon Foncé” – – � �

Tapițerie din piele “Carbon Foncé” (4) – – � �
Contur indicatoare, aeratoare cu aspect crom satinat – � – –
Contur consolă centrală, indicatoare și aeratoare cu aspect crom satinat – – � �

Aeratoare centrale rectangulare cu contur crom satinat – – – �

Mânere ergonomice deschidere din interior pentru ușile față – – � �

Panouri uși “Carbon Foncé” � � � �

SPAțII DE DEPozItARE
Cutie de documente închisă � � � �

Buzunare spătar scaune față – – � �

Buzunar de depozitare tip fileu la baza consolei centrale față, pe partea 
pasagerului – – � �

Buzunar de depozitare telefon pe partea laterală a spătarului scaunului 
pasagerului – – � �

Suport pahare pe consola centrală � � � �

Spațiu de depozitare la baza consolei � � � �

Spațiu documente deschis pe planșa de bord deasupra consolei centrale � � � �

AuDIo șI muLtImEDIA
Radio CD 2DIN 2x15W MP3 cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, USB, 
Bluetooth®, audio streaming – � – –

Radio CD 2DIN 4x15W MP3 cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, USB, 
Bluetooth®, audio streaming – – � �

Media Nav: sistem de navigație și multimedia ecran tactil 7’’, priză Jack, USB, 
Bluetooth®, audio streaming (5) – � � �

Pachet hărți Media Nav (6) – – � �
Cameră video pentru marșarier, cu afișaj în ecranul Media Nav (implică Media 
Nav) – – – �

PACHEtE
pack Sécurité 

– – � �Regulator-limitator de viteză (Cruise Control)
Volan îmbracat în piele
pack look

– – � –Jante de aluminiu 15” Chamade
Geamuri electrice spate

Legendă:
� echipament în serie  
  -  nu este disponibil  
� echipament opțional

Precizări:
(1) Echipamentul nu este disponibil pe motorizarea 0.9 Tce 90 CP GPL Euro6, aceasta dispunând de kit reparație pneuri
(2) Echipamentul nu este disponibil pe motorizarea 0.9 Tce 90 CP GPL Euro6
(3) Funcții indisponibile pe motorizarea 1.0 75CP
(4) Tapițerie din piele naturală (disponibilă pe partea centrală a scaunului și pe spate) și piele ecologică
(5) Exclude CD-player / (6) cuprinde țările: Austria, Bosnia și Herțegovina, Belgia, Bulgaria, Elveția, Republica Cehă, Germania, Estonia, Finlanda, Guyana Franceză, Guadaloupe, Grecia, Croația, Ungaria, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Letonia, Muntenegru, 
Macedonia, Martinica, Olanda, Norvegia, Danemarca, Polonia, Reunion, România, Serbia, Suedia, Slovenia, Slovacia, San Marino, Turcia, Vatican.



1. JANTE ȘI PACHET SPORT
Afirmați-vă personalitatea cu jantele RUNWAY 
și Pachetul Sport. Pentru un aspect modern și 
dinamic!

2. PROTECȚII LATERALE PENTRU UȘI 
Protejează vehiculul de șocurile zilnice cu aceste 
protecții laterale.

3. COTIERă 
Conferă un maximum de confort pe timpul 
condusului, oferindu-vă în același timp un spațiu de 
depozitare suplimentar. Reglabilă pe înălțime.

4. COvORAȘE TEXTILE
Covorașele textile se integrează armonios în 
interior și garantează un înalt nivel de calitate și 
securitate.

5. PROTECȚIE PENTRU PORTBAgAJ ȘI 
ORNAMENT PENTRU zONA DE îNCăRCARE 
PORTBAgAJ
Aceasta protejează în mod eficace mocheta 
originală și se adaptează perfect la forma 
portbagajului. Practică, aceasta se montează și se 
curăță foarte ușor datorită materialului semi-rigid.
Protejează zona de încărcare a portbagajului cu 
ornamentul pentru portbagaj (din plastic).

6. PLASă DE DEPOzITARE
Asigură menținerea în stare perfectă a obiectelor 
din portbagaj în timpul transportului.

7. PORTBAgAJ DE PLAFON
Se montează în câteva minute pe barele 
transversale și mărește capacitatea de încărcare a 
vehiculului.

8. ATELAJ ȘI SUPORT BICICLETă
Suport de bicicletă pe atelaj, practic și basculant. 
Permite accesul ușor la portbagaj.

9. ALARMă 
Compatibilă cu sistemul electronic al vehiculului, 
această alarmă reduce cu eficacitate tentativele 
de furt al mașinii dumneavoastră și al obiectelor 
din interior.

ACCESORII

2

1 3
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BLANC GLACIER

CULORI OPACECULORI METALIzATE

BLEU NAVY 

JANTE

JANTE 15" GROOMY JANTE 15" POPSTER JANTE ALIAJ 15” CHAMADE JANTE DE OȚEL STRUCTURALE 16'' 
GENEA DARK METAL

BLEU COSMOS

NOIR NACRE GRIS PLATINE ROUGE DE FEU BRUN TOURMALINE

GRIS COMETE BRUN VISON



DATE TEHNICE
motoRIzARE 1.0 12V 75 CP

benzină
0.9 tCe 90 CP

benzină
0.9 tCe 90 CP Easy-R 

benzină
0.9 tCe 90 CP gPL 

benzină
1.5 dCi 75 CP

Diesel
1.5 dCi 90 CP

Diesel
1.5 dCi 90 CP Easy-R 

Diesel
Tip cuTie de viTeze manuală manuală pilotată manuală manuală manuală pilotată
Nivel de depoluare euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6
Număr de locuri 5 5 5 5 5 5 5
CARACtERIStICI motoR
Cilindree (cm³) 999 898 898 898 1461 1461 1461
Alezaj x cursă (mm) 71 x 84 72,2  x 73 72,2  x 73 72,2  x 73 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5
Număr de cilindri 3 3 3 3 4 4 4
Raport volumetric 11 9,5 9,5 9,5 15,5 15,5  15,5
Număr total de supape 12 12 12 12 8 8 8
Putere maximă (kW / CP) 54 (74) 66 (90) 66 (90) 66 (90) 55 (75) 66 (90) 66 (90)
Regim putere maximă (tr/min) 6.300 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000
Cuplu maxim CEE (Nm) 97 140 140 140 200 220 220
Regim cuplu maxim 3.500 2.250 2.250 2.250 1.750 1.750 1.750

Tip injecție și alimentare
indirect 

multipunct
indirect multipunct cu turbocompresor direct common rail cu turbocompresor

Carburant benzină fără plumb motorină
Filtru de particule - - - - serie serie serie
tRANSmISIE
Număr de rapoarte 5+1 6+1
DIRECțIE
Direcție asistată hidraulic
Numărul de rotații de volan: direcție asistată 3,2 (1,6 stg / 1,6 dr)
PuNțI
Puntea față Pseudo Mc-Pherson cu braț triunghiular
Puntea spate Punte în H cu profil deformabil și epură programată - arcuri elicoidale
RoțI șI PNEuRI
Roți (“) 15” / 16” 15” 15” / 16”
Pneuri 185-65 R15 / 195-55 R16 185-65 R15 185-65 R15 / 195-55 R16
SIStEm DE fRâNARE
Tipul circuitului de frânare  X
ABS în serie
AFU (asistență la frânarea de urgență) în serie
Regulator electronic de frânare în serie
Stop & Start - în serie
Față: discuri (Ø mm) 259 / 12 258 / 22
Spate: tamburi (Ø mm) 203

Viteză maximă (km/h) Date tehnice în curs de 
omologare 169 169 169 159 167 166

CoNSumuRI șI EmISII*

Emisie CO2 (g/km) Date tehnice în curs de 
omologare 112 112 112 Benzină / 101 GPL 93 93 95

Ciclu urban (l/100km) Date tehnice în curs de 
omologare 5,8 5,7 5,8 Benzină / 

7,8 GPL 3,7 3,7 3,7

Ciclu extra-urban (l/100km) Date tehnice în curs de 
omologare 4,6 4,6 4,6 Benzină / 

5,5 GPL 3,6 3,6 3,7

Ciclu complet (l/100km) Date tehnice în curs de 
omologare 5 5 5,0 Benzină / 

6,4 GPL 3,6 3,6 3,7

CAPACItățI
Volum portbagaj (l) 510
Rezervor carburant (l) 50 (32 GPL)
mASE (kg)
Gol în ordine de mers (min-max) - cu conducător 75 kg 1.048 - 1.133 1.087 - 1.174 1.092 - 1.179 1.144 -1.202 1.155 - 1.236 1.165 - 1.253
Gol în ordine de mers pe puntea față (min-max) 
- conducător 75 kg 609 - 648 650 - 692 655 - 697 656 - 692 718 - 756 730 - 772

Gol în ordine de mers pe puntea spate (min-max) 
- conducător 75 kg 439 - 485 437 - 482 437 - 482 488 - 510 437 - 480 435 - 481

Total maxim autorizat (MMAC) 1.505 1.545 1.550 1.570 1.590 1.625
Masă totală rulantă (MTR) 2.295 2.335 2.340 2.360 2.380 2.415

Sarcină utilă (min-max) 372 - 457 exclusiv conducător
447 - 532 conducător inclus

371 - 458 exclusiv conducător
446 - 533 conducător inclus

371 - 458 exclusiv conducător
446 - 533 conducător inclus

368 - 426 exclusiv conducător
443 - 501 conducător inclus

354 - 435 exclusiv conducător
429 - 510 conducător inclus

372 - 460 exclusiv conducător
447 - 535 conducător inclus

Masă maximă remorcabilă cu frânare 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090
Masă maximă remorcabilă fără frânare 520 540 545 570 575 580

Datele tehnice prezentate sunt omologate conform reglementărilor aplicabile. / * Un ghid privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obținut gratuit în toate punctele de vânzare. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de 
randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.



DIMENSIUNI

VOluM pORTBaGaJ (dm3) (norme iSO 3 832)
Configurație 5 locuri 510
Configurație 2 locuri (cu banchetă spate rabatată) 1 257

DEnuMiRE (mm)
a Ampatament 2 634
B Lungime totală 4 346
C Consolă față 827
D Consolă spate 896
E Ecartament față 1 497
F Ecartament spate 1 486

DEnuMiRE (mm)
G Gardă la sol încărcat 145
H Înălțime la gol (fără bare pavilion) 1 517
H1 Înălțimea planșeului fără încărcătură 751
H2 Înălțime maximă de încărcare a portbagajului 406
J1 Lățime la bandouri/umeri față 1 387
J2 Lățime la bandouri/umeri spate 1 389
k Rază la genunchi pe rândul din spate 177
l1/l2 Lățime totală fără retrovizoare / Lățime totală cu retrovizoare 1 733/1 994
l3 Lățime interioară a portbagajului la nivelul roților 1 013
M1 Distanță de la șezut până la pavilion rândul față (înclinare 14°) 900

DEnuMiRE (mm)
M2 Distanță de la șezut până la pavilion rândul spate (înclinare 14°) 869
O1 Lățime la coate față 1 415
O2 Lățime la coate spate 1 430
Y1 Lungimea de încărcare a portbagajului 1 076
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Noua Dacia Logan

www.dacia.ro     |                 www.facebook.com/DaciaRomania

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau prototipuri, vehiculele din imagini fiind cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de 
îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Dacia îşi rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conţinutul legat de specificaţiile, vehiculele şi accesoriile descrise şi reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modificări sunt 
aduse la cunoştinţă agenţilor Dacia în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul 
Dacia pentru a primi cele mai recente informaţii. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot fi uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele 
folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Dacia. 

Noua Dacia Logan respectă reglementările europene privind reciclarea materialelor și colectarea vehiculelor scoase din uz. Este constituită în proporție de 85% din piese reciclabile și integrează materiale reciclate. Piesele 

din plastic și cauciuc ale vehiculului sunt marcate conform standardelor ISO, ceea ce permite identificarea rapidă a materialului din care sunt compuse, în momentul dezmembrării vehiculului uzat. Pentru mai multe informații 

despre eforturile noastre în materie de protecție a mediului, accesați:

www.dacia.ro/despre-noi/protectia-mediului/

Conținutul prezentei publicații a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau prototipuri, vehiculele din imagini fiind cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătățire permanentă a produselor sale, Dacia își 
rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, conținutul legat de specificațiile, vehiculele și accesoriile descrise și reprezentate în prezenta publicație. Asemenea modificări sunt aduse la cunoștința agenților Dacia în cel mai scurt timp. În funcție de țara de comercializare, versiunile pot 
fi diferite, anumite echipamente pot să nu fie disponibile (în serie, ca opțiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultați agentul Dacia pentru a primi cele mai recente informații. Având în vedere limitele de natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul 
document pot fi ușor diferite de culorile reale ale vopselei sau ale materialelor folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parțială sau integrală, sub orice formă sau prin orice modalitate, a prezentei publicații, fără acordul scris în prealabil al Dacia. 


