
Dacia Logan MCV



Lumini de zi LED Blocuri optice redesenate

Dacia Logan MCV, mașina de familie a gamei Dacia, surprinde în 
continuare printr-un design modern și atrăgător, păstrând în același 
timp toate avantajele unui break: spațiu, confort și modularitate. 
 
Cu o parte frontală dinamică și blocuri optice care integrează lumini de 
zi cu tehnologie LED, Dacia Logan MCV preia semnătura luminoasă a 
mărcii, specifică tuturor modelelor din gama Logan. 

La interior, Dacia MCV prezintă o planșă de bord și o consolă centrală 
modernă, cu contururi și finisaje cromate, căi de ventilare de formă 
rotundă și inserţii de crom satinat. În calitate de șofer, vei aprecia 
volanul cu patru braţe și materialul special din piele*. O gamă variată de 
tapițerii completează opțiunile pe partea de design.

Dacia Logan MCV poate fi configurat în patru niveluri de echipare 
diferite – Acces, Ambiance, Laureate și Prestige, în funcție de 
preferințele tale. În plus, poți alege dintr-o gamă variată de accesorii, 
pentru a-ți personaliza mașina.

Design
atrăgător

*disponibil în funcție de versiune



Volan cu patru brațe Buzunar de depozitarePlanșă de bord Priză de 12V 

Spațiul interior generos și versatilitatea sunt principalele avantaje ale modelului Logan MCV. Volumul de 573 litri al portbagajului se poate extinde 
până la 1680 litri cu bancheta din spate rabatată, ceea ce îi permite să transporte obiecte voluminoase și să se adapteze unor utilizări variate. În 

plus, bancheta din spate se poate rabata fracționat 1/3 sau 2/3.

Modulabil şi funcţional, breakul Dacia nu rămâne mai prejos nici la capitolul confort, atât pentru şofer, cât şi pentru pasageri. Spațiile generoase 
de depozitare te ajută să-ți 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. Pasagerii din spate au acum la dispoziție un spațiu pentru sticle sau 
pahare și își pot încărca dispozitivele mobile cu ajutorul unei prize de 12V.

Un interior modern
și confortabil



Sistemul de navigație Media Nav, situat pe consola centrală, te va ghida eficient spre orice destinație. 
În plus, poți apela în siguranță orice contact din agenda telefonului, care ți le va afișa pe ecranul Media 
Nav(1) prin intermediul conexiunii Bluetooth. Călătoriile tale devin mai plăcute atunci când ai acces la 
muzica preferată stocată pe telefonul mobil, iar parcarea va fi mai simplă ca niciodată, grație camerei 
video de asistență la parcare, disponibilă și ea prin intermediul ecranului multimedia(2). 

Pe trasee lungi, activează funcția Cruise Control(1), prin care stabileşti automat viteza de croazieră. 
Sistemul Stop & Start (3) te va ajuta să economisești carburant în timpul deplasărilor în oraș, atunci când 
mașina staționează în traficul aglomerat. Iar aerul condiţionat automat(4) îşi dovedeşte utilitatea în zilele 
de vară toride.

Pentru mai multă ergonomie, Logan MCV prezintă o serie de evoluții care îți vor îmbunătăți experiența la 
volan: sistem electric de deschidere a geamurilor prin butoane situate pe portiere, claxonul a fost integrat 
în centrul volanului, comenzile de semnalizare sunt de tip one-touch, iar portbagajul se închide mai ușor, 
cu ajutorul unui mâner. 

(1)disponibil opțional în funcție de versiune
(2)asistența video la parcare este disponibilă opțional
(3)indisponibil pe motorizarea SCe 73
(4)disponibil pe nivelul de echipare Prestige 

Tehnologie
utilă MEDIA NAV

ASISTENȚĂ VIDEO
LA PARCARE

AER CONDIȚIONAT
AUTOMAT

COMENZI GEAMURI
ELECTRICE



Motorizări fiabile
și economice

Dacia Logan MCV propune o gamă de propulsoare 
economice și fiabile, printre care și un motor SCe 73, 
disponibil recent în gama Logan. Poți alege între două 
versiuni de motorizări benzină și două diesel, care se 
declină în diferite variante de putere și de transmisii. 

Pentru mai mult confort în timpul deplasărilor, mai 
ales în traficul urban, alege cutia de viteze pilotată 
Easy-R. Aceasta 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. 

Cu Logan MCV, poți ține sub control consumul de 
combustibil cu ajutorul unor funcţii automate, precum 
Gear Shift Indicator, care îți afișează momentul 
oportun pentru schimbarea optimă a treptelor 
de viteză. Iar sistemul Eco-Mode, odată activat, 
gestionează în mod inteligent resursele motorului 
pentru mai multă eficienţă. 

Cutia de viteze pilotată
Easy-R

Asistență la pornirea
în rampă



BENZINĂ DIESEL
MOTORIZARE SCe 73 Tce 90 Tce 90 Easy-R Tce 90 GPL dCi 75 dCi 90 dCi 90 Easy-R
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 1.461 1.461 1.461
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 (73) 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 benzină fără plumb / GPL motorină
Filtru de particule - - - - serie
CUTIE DE VITEZE
Număr de rapoarte 5+1 6+1
DIRECȚIE
Direcție asistată hidraulic
Numărul de rotații de volan:
direcție asistată 3,2

PUNȚI
Puntea față Pseudo Mc-Pherson cu braț triunghiular și bară stabilizatoare
Puntea spate Punte în H cu profil deformabil și epură programată - arcuri elicoidale
ROȚI ȘI PNEURI
Roți (“) 15” 
Pneuri 185 / 65 R15
SISTEM DE FRÂNARE
Tipul circuitului de frânare în X, dublu circuit
ABS în serie
AFU (asistență la frânarea de urgență) în serie
ASR - ESP în serie
Stop & Start - în serie în serie în serie în serie în serie în serie
Față: discuri (Ø mm) 258/ 22
Spate: tamburi (Ø mm) 203
PERFORMANȚE
Viteză maximă (km/h) 151 169 169 169 159 167 166
CONSUMURI ȘI EMISII*
Emisie CO2 (g/km) 123 112 112 112 Benzină /  101 GPL 95 95 95
Ciclu urban (l/100km) 6,7 5,8 5,7 5,8 Benzină /  7,8 GPL 3,8 3,8 3,7
Ciclu extra-urban (l/100km) 4,8 4,6 4,6 4,6 Benzină /  5,5 GPL 3,7 3,7 3,7
Ciclu complet (l/100km) 5,5 5,0 5,0 5,0 Benzină /  6,4 GPL 3,7 3,7 3,7
CAPACITĂȚI
Volum portbagaj (l) 573
Rezervor carburant (l) 50 (32 GPL)
MASE (KG)
Gol în ordine de mers (min-max) - cu conducător 
75 kg 1.055 - 1.181 1.146 - 1.213 1.150 - 1.220 1.165 - 1.250 1.165 - 1.288 1.165 - 1.288 1.165 - 1.303
Gol în ordine de mers pe puntea față (min-max) 
- conducător 75 kg 574 - 643 641 - 678 644 - 683 626 - 677 685 - 754 685 - 754 690 - 769
Gol în ordine de mers pe puntea spate (min-max) 
- conducător 75 kg 481 - 538 505 - 535 506 - 537 539 - 573 480 - 534 480 - 534 475 - 534
Total maxim autorizat (MMAC) 1.555 1.620 1.590 1.620 1.670 1.670 1.675
Masă totală rulantă (MTR) 2.365 2.430 2.400 2.430 2.480 2.480 2.485

Sarcină utilă (min-max)
374 - 500 exclusiv 

conducător 
449 - 575 conducător inclus

407 - 474 exclusiv 
conducător 

482 - 549 conducător inclus

370 - 440 exclusiv conducător 
445 - 515 conducător inclus

370 - 455 exclusiv 
conducător 

445 - 530 conducător inclus

382 - 505 exclusiv 
conducător 

457 - 580 conducător inclus

382 - 505 exclusiv 
conducător 

457 - 580 conducător inclus

372 - 510 exclusiv 
conducător 

447 - 585 conducător inclus
Masă maximă remorcabilă cu frânare 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110
Masă maximă remorcabilă fără frânare 525 570 575 580 580 580 580
DIMENSIUNI (MM)
Lungime 4,494
Lăţime (fără/cu oglinzi retrovizoare) 1.733 / 1.994
Înălţime (fără/cu bare de pavilion) 1.518 / 1.550
Ampatament 2,634
Ecartament față 1.497
Ecartament spate 1.486
Gardă la sol (vehicul încărcat) 145

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate într-un laborator acreditat, în condiţiile standard impuse de reglementarile în vigoare la data fabricaţiei vehiculului, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 
715/2007, cu modificările şi completarile ulterioare. 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.
 

Date tehnice



ACCES AMBIANCE LAUREATE PRESTIGE

NIVEL DE ECHIPARE
SCe 73 • • • -
TCe 90 - • • •
TCe 90 GPL - • • -
TCe 90 Easy-R - - • •
dCi 75 - • • •
dCi 90  - - • •
dCi 90 Easy-R - - • •

PREZENTARE EXTERIOARĂ 
Bare de protecție față/spate în culoarea caroseriei • • • •
Baghete laterale de protecție negre – • • •
Bare de pavilion longitudinale • • • •
Jante de oțel 15” cu capace complete Groomy • • – –
Jante de oțel 15” cu capace complete Popster – – • –
Jante de aliaj 15” Chamade – ¤ – •
Mânere deschidere uși din exterior negre • • – –
Mânere deschidere uși din exterior în culoarea caroseriei – – • •
Vopsea metalizată – ¤ ¤ ¤

SIGURANȚĂ ACTIVĂ ȘI PASIVĂ
ABS, repartitor electronic de frânare și AFU • • • •
ASR - ESP • • • •
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 • • • •
Cruise Control cu limitator de viteză – – ¤ ¤
Asistență la parcarea cu spatele (senzori acustici) – – ¤ •

PROTECȚIA VEHICULULUI
Antidemaraj electronic • • • •

CONDUCERE
Direcție asistată hidraulic • • • •
Computer de bord (2) – – • •
Afișaj temperatură exterioară • • • •
Gear Shift Indicator (GSI = indicator pentru schimbarea treptei de 
viteză) • • • •

Funcție Eco-Mode (3) – • • •

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 – – – •

Ștergător lunetă spate • • • •
Lunetă încălzită • • • •
Faruri de zi cu LED, tip semnătură luminoasă • • • •
Proiectoare de ceață – ¤ • •
Faruri dublu optice • • • •
Geamuri cu tentă de culoare • • • •

ÎNCĂLZIRE - VENTILARE
Încălzire - ventilare • • • •
Aer condiționat cu reglaj manual – ¤ • –
Aer condiționat cu reglaj automat monozonă – – – •
Comandă reciclare aer – • • •

ACCES AMBIANCE LAUREATE PRESTIGE

CONFORT
Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie – • • •
Volan reglabil pe înălțime – – • •
Tabletă portbagaj tip înfășurător ¤ ¤ • •
Fileu (plasă) separare – – ¤ ¤
Scrumieră mobilă și brichetă • • • •
Iluminare portbagaj – • • •
Iluminare torpedou – – • •
Cotieră centrală față, integrată în spătarul scaunului șofer și rabatabilă – – • •
Geamuri electrice față cu impuls pe partea șoferului (comenzi pe 
portiere uși față) – • • •

Geamuri manuale 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 “Kapia” și planșă de bord “Carbon Foncé” • • – –
Tapițerie “Waffle” și planșă de bord “Carbon Foncé” – – • •
Tapițerie din piele “Riviera Carbon Foncé” (4) – – ¤ ¤
Contur indicatoare, aeratoare cu aspect crom satinat – • – –
Contur consolă centrală, indicatoare, aeratoare cu aspect crom satinat – – • •
Aeratoare centrale de formă dreptunghiulară cu contur crom satinat – – – •
Mânere ergonomice 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 pe planșa de bord deasupra consolei centrale • • • •

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

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

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

Pachet hărți Media Nav (6) – – ¤ ¤
Cameră video pentru marșarier, cu afișaj pe ecranul Media Nav – – ¤ ¤
Radio CD MP3 – ¤ ¤ ¤

PACHETE
Pack Sécurité (7): Cruise Control cu limitator de viteză și volan
îmbrăcat în piele – – ¤ ¤

Pack Look: Jante de aliaj 15” Chamade și geamuri electrice spate – – ¤ –

Echipamente și opțiuni

LEGENDĂ:
• echipament în serie 
- nu este disponibil 
¤ echipament opțional

PRECIZĂRI:
(1) Cu excepția versiunilor cu motor Tce 90 GPL Euro6 care sunt echipate cu kit de gonflaj
(2) Computerul de bord nu este disponibil pe motorizarea Tce 90 GPL Euro6
(3) Funcția Eco-Mode nu este disponibilă pe motorizarea SCe 73
(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, Martinica, Olanda, Norvegia, 
Danemarca, Polonia, Reunion, România, Serbia, Suedia, Slovenia, Slovacia, San Marino, Turcia, Vatican
(7) Pachetul poate fi achiziționat în limita resurselor disponibile



www.dacia.ro

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. Data tipăririi: iulie 2018. 


