Renault LOGAN MCV
та LOGAN MCV Stepway

Додайте стилю
Renault Logan MCV став ще більш сучас ним
та стильним. Ви, без сумніву, отримаєте задоволення як від поїздки, так і від зовнішнього
вигляду свого автомобіля. Легкосплавні диски,
протитуманні фари, нова решітка радіатора та
поздовжні леєри надають йому модерного та
динамічного вигляду. Ви закохаєтесь у нього
з першого погляду.

Місце для всіх
та всього!
Renault Logan MCV пропонує простір, в якому Ви зможете
перевезти будь-кого та будь-що. Цей 5-місний автомобіль подарує Вам комфортну подорож всією родиною у
теплій атмосфері його інтер’єру. Logan MCV має неймовірні
можливості для трансформації простору завдяки заднім
сидінням, що складаються у пропорції 1/3 та 2/3, і величезному багажному відділенню. Він легко адаптується
до Ваших потреб та буде ідеальним партнером у всіх
Ваших справах.

Килимок пропонується як аксесуар

Корисні технології,
що роблять життя простішим

Renault Logan MCV пропонує Вам корисні технології, які зроблять Ваше перебування у ньому ще комфортнішим. Оновлена мультимедійна система
Media Nav Evolution разом із вбудованою камерою заднього огляду* та імпульсним склопідіймачем зі сторони водія подарують справжній комфорт
під час водіння.
* Залежно від рівня комплектації.

Кольори кузова

369 Білий лід (лак)

D42 Синій Navy (лак)*

RPL Блакитний азурит**

NPI Червоний гранат

RPR Синій космос

KNA Сіра комета

676 Чорна перлина

KQA Сіра скеля

CNM Коричневий попіл

* Окрім версій Stepway Zen
** Тільки для версій Stepway Zen

Варіанти виконання
LIFE+
БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ
• ABS (антиблокувальна система
гальм) + EBA (система допомоги
при екстреному гальмуванні) +
EBD (система розподілу гальмових
зусиль)
• ESP (система курсової стійкості) +
HSA (система допомоги при старті
на підйомі)
• Фронтальні подушки безпеки водія
та переднього пасажира
• Кондиціонер
• Магнітола (радіо, Bluetooth, USB,
AUX) з органами керування
на рульовій колонці
• Кріплення для дитячих сидінь
ISOFIX

• Електросклопідіймачі передніх дверей, імпульсний — зі сторони водія
• Гідропідсилювач керма
• Регулювання рульової колонки
за висотою
• Обігрів заднього скла
• Спинка задніх сидінь, що складається у пропорції 1/3 і 2/3
• Бортовий комп’ютер
• Центральний замок з дистанційним
керуванням
• Іммобілайзер
• Сталеві диски R15
• Датчик зовнішньої температури
• Освітлення багажного відділення
• Попільниця + прикурювач
• Захисні щитки на гальмові диски

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ
• Клімат-контроль
• Протитуманні фари
• Круїз-контроль з обмежувачем
швидкості
• Електросклопідіймачі задніх дверей
• Зовнішні дзеркала заднього огляду
з електроприводом і обігрівом
• Центральний підлокітник
(між передніми сидіннями)
• Сидіння водія, що регулюється
за висотою
• Оздоблення керма Soft Feel

ОПЦІЇ
• Бокові передні подушки безпеки
• Підігрів передніх сидінь
• Задній парктронік
• Задній парктронік + Камера
заднього огляду
• Пакет «Навігація»: мультимедійна
система MediaNAV з навігацією
та стандартною картографією
• Легкосплавні диски R15
• Фарба «металік»

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ
• Передні бокові подушки безпеки
• Задній парктронік
• Сталеві диски R16

ОПЦІЇ
• Камера заднього огляду
• Пакет «Навігація»: мультимедійна
система MediaNAV з навігацією та
стандартною картографією
• Підігрів передніх сидінь + Датчик
нагадування про непристебнутий
ремінь безпеки переднього
пасажира
• Шкіряна оббивка сидінь

ZEN

STEPWAY ZEN

• Сталевий захист картера двигуна
• Поздовжні леєри
ОПЦІЇ
• Протитуманні фари
• Зовнішні дзеркала заднього огляду
з електроприводом і обігрівом
• Бокові передні подушки безпеки
• Підігрів передніх сидінь
• Пакет «Навігація»: мультимедійна
система MediaNAV з навігацією
та стандартною картографією
• Задній парктронік
• Сидіння водія, що регулюється
за висотою
• Легкосплавні диски R15
• Фарба «металік»

Технічні характеристики
ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ
Пальне
Тип КПП / кількість передач
Норми токсичності
Об’єм двигуна (см3)
Діаметр циліндра х хід поршня (мм)
Кількість циліндрів / клапанів
Ступінь стискання
Потужність (кВт (к. с.)) / при об/хв
Обертальний момент (Н⋅м) / при об/хв
Тип упорскування
Максимальна швидкість (км/год)
ПІДВІСКА
Передня
Задня
КОЛЕСА Й ШИНИ
Розмірність шин
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО*
Викиди СО2 (г/км)**
Міський / змішаний / заміський цикл (л/100 км)
Об’єм паливного бака (л)
МАСА
Споряджена маса (кг)
Максимально допустиме навантаження (кг)
Загальна маса автомобіля з причепом (кг)
Максимальне навантаження причепа з гальмами /
без гальм (кг)

LOGAN MCV
0.9 Energy TCe 90
Бензин
Механічна
Роботизована
5-ступінчата
5-ступінчата
Euro 6
898
72,2 x 73,1
3 / 12
9,5
66 (90) / 5000
140 / 2250
Багатоточкове
169

1.5 dCi 90
Дизельне
Механічна
5-ступінчата
Euro 5
1461
76 x 80,5
4/8
15,5
66 (90) / 3750
220 / 1750
Common Rail
167

LOGAN MCV STEPWAY
0.9 Energy TCe 90
Бензин
Механічна
Роботизована
5-ступінчата
5-ступінчата
Euro 6
898
72,2 x 73,1
3 / 12
9,5
66 (90) / 5000
140 (2 250)
Багатоточкове
170

Псевдо-McPherson із трикутними важелями
H-подібна вісь із програмованою деформацією
185 / 65 R15

205 / 55 R16

112
5,8 / 5,0 / 4,6

112
5,7 / 5,0 / 4,6

103
4,4 / 3,9 / 3,7
50

115
5,8 / 5,1 / 4,7

114
5,7 / 5,1 / 4,7

1146-1213
1620
2430

1150-1220
1590
2400

1211-1280
1655
2465

1165
1605
2415

1165
1610
2420

810 / 570

810 / 575

810 / 605

810 / 580

810 / 580

* Дані про витрату пального наведені згідно з Директивою ЄЕС 80/1268/CEE. Фактична витрата пального може відрізнятися залежно від умов експлуатації.
** Дані про викиди СО2 наведені згідно з Директивою 99/100/ЄС.

Дизайн колісних дисків

Сталевий диск
з декоративним ковпаком
Magiceo R15

Сталевий диск
з декоративним ковпаком
Decade R15

Легкосплавний диск
Symphonie R15

Легкосплавний диск
Nepta R15

Сталевий диск
з декоративним ковпаком
Stepway R16*

* Тільки для версій Stepway Zen

Габарити

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (л)
5-місна конфігурація
2-місна конфігурація (зі складеними задніми сидіннями)
ГАБАРИТИ (мм)
A
Колісна база
B
Довжина
C
Передній звис
D
Задній звис
E
Передня колія
F
Задня колія
G
Дорожній просвіт з навантаженням (5 пасажирів на борту)
H
Висота без леєрів / з леєрами

LOGAN MCV

LOGAN MCV
STEPWAY

573
1518

573
1518

2634
4494
827
1039
1497
1486
145
1518/1550

2634
4528
846
1047
1497
1486
174
1550/1591

LOGAN MCV
H1
H2
J1
J2
K
L1/L2
L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Висота порога багажника без навантаження
Висота без навантаження з відкритим багажником
Ширина на рівні плечей водія та переднього пасажира
Ширина на рівні плечей пасажирів заднього ряду сидінь
Відстань для колін пасажирів 2-го ряду сидінь
Ширина зі складеними / розкладеними дзеркалами заднього огляду
Ширина між колісними арками
Відстань між подушкою переднього сидіння та дахом під кутом 14°
Відстань між подушкою заднього сидіння та дахом під кутом 14°
Ширина на рівні ліктів водія та переднього пасажира
Ширина на рівні ліктів пасажирів заднього ряду сидінь
Завантажувальна довжина за задніми сидіннями

607
784
1387
1389
177
1733/1994
997
900
886
1415
1434
1054

LOGAN MCV
STEPWAY
622
784
1387
1389
177
1762/1994
997
900
886
1415
1434
1054

Аксесуари

4.

5.
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2.
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1. Передній підлокітник поліпшує комфорт під час всієї подорожі та забезпечує додатковий простір, в якому можна
зберігати дрібні особисті речі.
2. Відеореєстратор, вбудований у дзеркало заднього огляду. Ця автоматична
і автономна система запису «пам’ятає», де
Ви були, в який час, забезпечуючи об’єктивну фіксацію будь-якої ситуації в разі
дорожньо-транспортної пригоди.
3. Комплект сонцезахисних шторок.
Ефективний захист від сонячних променів.
Простота встановлення й зняття. Доступні
для бокових вікон і заднього скла.
4. Розмежувальна решітка забезпечує
оптимальний поділ простору між багажником і пасажирським салоном. Дозволяє
зручно транспортувати домашнього улюбленця або різноманітні речі в багажнику.
Доступна тільки для Logan MCV.
5. Піддон багажного відділення — це
ідеальний захист багажного відділення,
який дозволяє без проблем перевозити
забруднені речі, зберігаючи килимове
покриття автомобіля чистим. Дуже практичний та легко чиститься.

9.

6.

7.

10.

8.

6. ГБО, адаптоване до автомобілів
Renault, дозволяє скоротити витрату
пального. Встановлюється на автомобілі з бензиновим двигуном зі збере женням заводської гарантії.
7. Накладки на пороги передніх дверей
не тільки забезпечують захист, але й дода ють індивідуальності Вашому автомобілю.
8. Поперечні багажні дуги ідеальні
для встановлення аксесуарів, таких як
тримач для лиж, тримач для велосипедів або багажний бокс.
9. Фаркоп — надійний, безпечний та
на 100% сумісний з Вашим автомобілем.
10. Сталева накладка на поріг багаж ника
надійно захистить поріг багажника від
подряпин та бруду.

Гарантія
Ми впевнені в якості виготовлених нами автомобілів, тому надаємо гарантію на 3 роки
або на 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

Технічне обслуговування
Дилерська мережа Renault нараховує 34 дилерські центри по всій країні й надає якісне
обслуговування та послуги з ремонту Вашого автомобіля.

Renault Assistance
Послуги служби техдопомоги на дорогах RENAULT Assistance надаються безкоштовно,
цілодобово, на всій території України (окрім окупованих територій та зони проведення АТО).
Безкоштовні дзвінки по Україні: 0-800-500-149.

З турботою про Ваш автомобіль.
З увагою до водія.
Ваш Renault Service!
Renault Service — це професійне обслуговування та уважне ставлення до кожного клієнта.
Безпека, надійність і мобільність — основні принципи роботи сервісної мережі Renault.

My Renault — більше переваг за Вашу лояльність
Створіть Вашу персональну сторінку на сайті офіційного представника компанії Renault
в Україні www.my.renault.ua і отримуйте додаткові бонуси: більше вигоди під час сервісних
акцій, інструкції з експлуатації в електронному вигляді, новини бренда з перших рук.

Безкоштовна гаряча лінія
Гаряча лінія: 0-800-500-351 (усі дзвінки в межах України зі стаціонарних
і мобільних номерів українських операторів зв’язку — безкоштовні)
з 8.00 до 20.00 – у будні
з 9.00 до 19.00 – у вихідні.
Цілодобова лінія Renault Assistance: 0-800-500-149.
Офіційний сайт: www.renault.ua.

www.renault.ua
www.my.renault.ua
www.facebook.com/renault.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 351

Ця публікація містить найточнішу інформацію на дату її здачі до друку. Відповідно до політики постійного вдосконалення своєї продукції, група Renault залишає за собою
право вносити зміни у технічні характеристики та конструкцію представлених тут автомобілів, а також додаткового обладнання. Інформація про ці зміни в найкоротший термін
доводиться до відома офіційних представників групи Renault. Через обмежені можливості друкарського процесу відтворені в цьому виданні кольори кузова або оздоблення
салону можуть дещо відрізнятися від реальних. Авторські права захищені. Повне або часткове відтворення цієї публікації в будь-якій формі й будь-яких засобах інформації
без попереднього письмового дозволу групи Renault заборонено.
Надруковано у січні 2019 року.
Renault рекомендує

