Dacia Lodgy

WYPOSAŻENIE I OPCJE
SILNIKI: 1.6 84
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI ACCESS*
• Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia
• Listwa osłony chłodnicy w kolorze nadwozia
• Stalowe obręcze kół 14’’ z kołpakiem centralnym (BOL)
• Wspomaganie układu kierowniczego
• ABS + układ wspomagania nagłego hamowania
• Poduszka powietrzna kierowcy
• Poduszka powietrzna pasażera z przodu z możliwością
dezaktywacji
SILNIKI: 1.6 84, 1.5 dCi 90
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI AMBIANCE
= ACCESS +
• Przedni i tylny zderzak dwubarwny
• Boczne listwy ochronne
• Stalowe obręcze kół 15’’ z kołpakiem pełnym
• Konsola centralna i obramowanie dysz nawiewu
powietrza w kolorze szarego błyszczącego metalu
• Zamykany schowek w desce rozdzielczej
• Podłokietnik w drzwiach przednich i tylnych w kolorze
beżowym
• Komputer pokładowy
• Elektrycznie podnoszone szyby przednie
SILNIKI: 1.6 84, TCe 115, 1.5 dCi 90, 1.5 dCi 110
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI LAUREATE
= AMBIANCE +
• Chromowana listwa osłony chłodnicy
• Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
• Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
• Lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie
• Światła przeciwmgłowe
• Chromowane elementy ozdobne (obramowanie
dysz nawiewu powietrza, obramowanie zegarów,
wewnętrzne klamki drzwi, wstawka w gałce dźwigni
zmiany biegów)
• Konsola centralna w kolorze czarnym, błyszczącym z
SILNIKI: TCe 115, 1.5 dCi 110
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE WERSJI PRESTIGE
= LAUREATE +
• MEDIA NAV (system multimedialny z 7-calowym (18
cm) ekranem dotykowym zawierający nawigację,
radioodtwarzacz (bez CD), Bluetooth®, wejście USB/
jack z pilotem przy kierownicy)
• System kontroli toru jazdy ESC

• Boczne poduszki powietrzne z przodu
• Relingi dachowe
• Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze czarnym
• Lusterka boczne regulowane ręcznie w kolorze
czarnym
• Ręcznie podnoszone szyby przednie i tylne
• Ogrzewanie tylnej szyby / wycieraczka tylnej szyby
• Otwarty schowek w górnej części deski rozdzielczej
• Otwarty schowek w desce rozdzielczej
• 3 miejsca (w drugim rzędzie)
z systemem mocowania fotelików dziecięcych Isofix

• Tylna kanapa składana w układzie 1/1 (w drugim
rzędzie)
• Zapalniczka + przenośna popielniczka
• Zestaw do naprawy opon

• Centralny zamek drzwi zdalnie sterowany falami
radiowymi
• Kanapa w drugim rzędzie dzielona w układzie 1/3 - 2/3
ze składanym oparciem i z możliwością złożenia do
pionu
• Kanapa w trzecim rzędzie ze składanym oparciem,
z możliwością złożenia do pionu lub wyjęcia (wersja
7-miejscowa)
• Przykrycie części bagażowej
• Oświetlenie bagażnika (wersja 5-miejscowa)

radioodtwarzacz z dużym wyświetlaczem, wejście
USB/jack w panelu radia z pilotem przy kierownicy)***
• System wspomagania parkowania tyłem
• Światła przeciwmgłowe
• System kontroli toru jazdy ESC
• Pakiet Komfort:
- kolumna kierownicy regulowana na wysokość
- fotel kierowcy z regulacją wysokości
- przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 15”
• Fotele przednie podgrzewane
• Siatka zabezpieczająca bagaż (wersje 5-miejscowe)
• Koło zapasowe (15”)
• Lakier metalizowany

Opcje :
• Stalowe obręcze kół 15” z kołpakiem pełnym
• System kontroli toru jazdy ESC (wymaga zmówienia
Stalowe obręcze kół 15”)
• Koło zapasowe (14”)

access

Opcje :
• Klimatyzacja manualna
• Dacia Plug&Radio (CD MP3, Bluetooth®,

AMBIANCE

chromowaną obwódką ozdobną
• Klimatyzacja manualna
• Ogranicznik prędkości
• Pakiet Komfort:
- kolumna kierownicy regulowana na wysokość
- fotel kierowcy z regulacją wysokości
- przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
• Zamykany schowek w górnej części deski rozdzielczej

nia MEDIA NAV)
• Dacia Plug&Radio (CD MP3, Bluetooth®, radioodtwarzacz z dużym wyświetlaczem, wejście USB/jack w
panelu radia z pilotem przy kierownicy)***
• System kontroli toru jazdy ESC
• System wspomagania parkowania tyłem
• Elektrycznie podnoszone szyby tylne
• Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte
skórą. Dodatkowo ozdobna wstawka w kole kierownicy
w kolorze czarnym, błyszczącym
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16” **
• Fotele przednie podgrzewane
• Siatka zabezpieczająca bagaż (wersje 5-miejscowe)
• Koło zapasowe (15”)
• Lakier metalizowany

Opcje :
• MEDIA NAV (system multimedialny z 7-calowym (18
cm) ekranem dotykowym zawierający nawigację,
radioodtwarzacz (bez CD), Bluetooth®, wejście USB/
jack z pilotem przy kierownicy)
• Mapa Europy - wersja rozszerzona (wymaga zmówie-

LAURÉATE

• Elektrycznie podnoszone szyby tylne
• System wspomagania parkowania tyłem
• Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte
skórą. Dodatkowo ozdobna wstawka w kole kierownicy
w kolorze czarnym, błyszczącym
• Obręcze kół ze stopu metali lekkich 16” **
• Siatka zabezpieczająca bagaż (wersje 5-miejscowe)
• Siatka kopertowa (wersje 7-miejscowe)

• Wkład do bagażnika (wersje 5-miejscowe)
• Dywaniki tekstylne
Opcje :
• Fotele przednie podgrzewane
• Mapa Europy - wersja rozszerzona
• Koło zapasowe (15”)
• Lakier metalizowany

PRESTIGE

* Dostępna tylko w wersji 5-miejscowej. ** Wyklucza montaż łańcuchów śniegowych. *** Niedostępne menu w języku polskim..
Wymienione opcje mogą występować z innymi opcjami lub wzajemnie się wykluczać.

Charakterystyka techniczna Lodgy
1.6 MPI 84

TCe 115

dCi 90

benzyna
Euro5
1598
79,5 x 80,5
4/8
60,5 (82)
przy 5 000
134
przy 2 800
wielopunktowy
wolnossący

benzyna
Euro5
1197
72,2 x 73,2
4 / 16
85 (115)
przy 4 500
190
przy 2 000
bezpośredni
turbodoładowany

S/-

S/-

5b. mech.
5
7,00 / 12,74 / 19,74
26,98 / 32,81 / -

5b. mech.
5
7,50 / 14,28 / 22,66
30,94 / 42,37 / -

dCi 110

Silnik
Paliwo
Norma emisji spalin
Pojemność skokowa (cm3)
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)
Ilość cylindrów / zaworów
Moc maksymalna kW (kM DIN)
przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)
przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)
Rodzaj wtrysku
Doładowanie
Katalizator / Filtr cząstek stałych

diesel
diesel
Euro5
Euro5
1461
1461
76 x 80,5
76 x 80,5
4/8
4/8
66 (90)
79 (107)
przy 3 750
przy 4 000
200
240
przy 1 750
przy 1 750
bezpośredni Common Rail
turbodoładowany
turbodoładowany
(sprężarka o zmiennej geometrii)
S/S
S/S

Skrzynia biegów
Typ skrzyni biegów
Ilość biegów do jazdy w przód
Prędkość przy 1000 obr./min na pierwszym / drugim / trzecim biegu
czwartym / piątym / szóstym biegu

5b. mech.
5
8,56 / 16,30 / 25,86
35,32 / 48,36 / -

6b. mech.
6
8,17 / 15,63 / 24,83
36,33 / 46,67 / 54,36

Układ kierowniczy
Typ wspomagania
Średnica zawracania między krawężnikami / ścianami (m)
Ilość obrotów koła kierownicy

hydrauliczny
11,1 / 11,6
3,3

Zawieszenie
Oś przednia / oś tylna

zawieszenie niezależne typu McPherson z wahaczami poprzecznymi / wahacze wleczone z podatnym elementem łączącym
i sprężynami śrubowymi

Koła – opony
Obręcze standardowe (14” / 15” / 16”)
Opony standardowe (14” / 15” / 16”)

5,5J14 / 5-6J15 / 6J16
185/70R14 88T / 185/65R15 88T / 195/55R16 91H

Układ hamulcowy
Typ układu hamulcowego
ABS / Układ wspomagania nagłego hamowania AFU
Elektroniczny korektor siły hamowania
Przód: tarcze wentylowane (TW) o średnicy (mm) / grubość (mm)

X
seryjnie / seryjnie
seryjnie
TW 258 / 22
TW 280 / 24 jeśli ESC

TW 280 / 24

Tył: bębny (B) / Ø (‘‘)

TW 258 / 22
TW 280 / 24 jeśli ESC

TW 280 / 24

B/9

Osiągi
Aerodynamika SCx
Prędkość maksymalna (km/h)
0 - 100 km/h (s)
400 m ze startu zatrzymanego (s)
1 000 m ze startu zatrzymanego (s)

Zużycie paliwa i emisja CO2 (w l/100 km i g/km)*

Emisja CO2 (g/km)
Cykl miejski (start na zimnym silniku) (l/100 km)
Cykl pozamiejski (l/100 km)
Cykl mieszany (l/100 km)
Zbiornik paliwa (litry)

0,864
160
14,5
19,3
36,1

179
11,1
17,8
32,4

169
12,4
18,7
34,6

175
11,6
18,0
33,4

161
9,4
5,7
7,1

131/135**
7,5/7,7**
4,9/5,1**
6,0/6,2**

109
4,9
3,8
4,2

116
5,3
4,0
4,4

1205 / 1238
1870 / 1903
3070 / 3103
665 / 665
1400
640 / 655

1205 / 1262
1870 / 1926
3070 / 3126
665 / 664
1400
640 / 665

50

Masa (kg) 5- / 7-miejscowy***
Masa własna pojazdu (kg)
Dopuszczalna masa całkowita DMC (kg)
Masa maksymalna samochodu z przyczepą (kg)
Ładowność (kg)
Masa maksymalna przyczepy hamowanej (kg)
Masa maksymalna przyczepy niehamowanej (kg)
* Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

1090 / 1191
1800 / 1857
3000 / 3057
710 / 666
1400
580 / 630

1192 / 1205
1818 / 1885
3018 / 3085
626 / 680
1400
630 / 640

** 5- / 7-miejscowy. *** W podstawowej wersji wyposażenia.

Lodgy
spełnia 3 następujące kryteria:
emituje CO2 na poziomie nie przekraczającym 120 g/km lub

Wyżej wymienione wartości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Na zużycie paliwa i poziom emisji CO2 ma
również wpływ zachowanie kierowcy oraz inne czynniki natury nietechnicznej. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiadającym
za globalne ocieplenie.
Samochody Dacia podlegają recyklingowi, odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi
przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze
stosownymi przepisami o odpadach. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.dacia.pl
i w autoryzowanych punktach Dacia.

Opis pojazdów prezentowanych w tej publikacji został opracowany na podstawie danych technicznych znanych
w okresie redagowania tekstów. Dążąc do stałego ulepszania rozwiązań, decydujących między innymi o bezpieczeństwie
i jakości wyrobu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki pojazdu. Prezentowany na zdjęciu samochód posiada elementy wyposażenia w opcji za dopłatą. Niniejsza publikacja
nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa. Niektóre wersje i opcje mogą być dostępne w późniejszym terminie,
szczegółowe informacje w salonach sprzedaży.

3

zasilany biopaliwami;
jest produkowany w zakładzie posiadającym certyfikat
ISO 14001 gwarantującym ograniczenie szkodliwego
oddziaływania na środowisko;
zawiera ponad 7% tworzyw sztucznych pochodzących
z recyklingu.
Wprowadzając znak

, marka Dacia podejmuje zobowiązanie

uwzględniające cały cykl życia pojazdów.

AUTORYZOWANY PARTNER DACIA
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