Renault LOGAN

Cучасний дизайн та довершені лінії

Renault Logan є уособленням сучасного та динамічного дизайну, без якого неможливо собі уявити висококласний автомобіль.
Оновлені у відповідності з новою стилістикою Renault, передні та задні фари роблять Renault Logan ще більш елегантним.

Зручний та сучасний інтер’єр

Інтер’єр Renault Logan гармонійний та комфортний. Цей довершений простір наповнюють сучасні матеріали оздоблення, а новий дизайн панелі
приладів, керма та підлокітника* додає йому модерності. Відчуйте комфорт одразу, як опинитеся всередині.
* Залежно від рівня комплектації.

Корисні технології,
що роблять життя
простішим
Оновлена система Media Nav із вбудованою камерою
заднього огляду*, а також імпульсний склопідіймач
зі сторони водія у Renault Logan дозволяють Вам
насолоджуватися високим рівнем комфорту під час
подорожі.
* Залежно від рівня комплектації.

Все для захопливої
подорожі
Вашої родини
Renault Logan має 5 зручних сидінь для максимального
комфорту пасажирів. Задні сидіння складаються у пропор
ції 1/3-2/3. Містке багажне відділення надає можливість
транспортувати все, що Вам необхідно, у зручний для Вас
спосіб. Renault Logan — ідеальне поєднання практичності
та задоволення від подорожі.

Кольори кузова

KQA Сіра скеля

369 Білий лід, лак

CNM Коричневий попіл

NPI Червоний гранат

HNP Дюна

KNA Сіра комета

676 Чорна перлина

Варіанти виконання
LIFE+

LIFE+ З ГБО

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ
• Кондиціонер
• Бортовий комп'ютер
• ESC (система курсової стійкості)
• HSA (система допомоги при старті
на підйомі)
• ABS (антиблокувальна система
гальм)
• EBA (система допомоги при
екстреному гальмуванні)
• EBD (електронна система розподілу
гальмових зусиль)
• Передні подушки безпеки водія та
переднього пасажира (з кнопкою
вимкнення)
• Спинка заднього ряду сидінь, що

складається в пропорції 1/3 та 2/3
• Кріплення для дитячих сидінь
ISOFIX
• Сталевий захист картера двигуна
• Повнорозмірне запасне колесо
• Магнітола (2 динаміки, радіо, USB,
Bluetooth, AUX, органи керування на
рульовій колонці, без CD)
• Передні електросклопідіймачі,
імпульсний — з боку водія
• Рульова колонка, що регулюється
за висотою
• Гідропідсилювач керма
• Центральний замок
• Ключ з дистанційним керуванням
• Зовнішній датчик температури

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ
• Сертифіковане газобалонне
обладнання BRC
• Послуга зі встановлення ГБО
• Збереження заводської гарантії на
автомобіль
• Гарантія на ГБО від виробника
• Послуга з підготовки офіційних
документів для державної
реєстрації

ОПЦІЇ
• Передні протитуманні ліхтарі
• Задній парктронік
• Зовнішні дзеркала заднього огляду
з електрoрегулюванням та обігрівом
• Мультимедійна навігаційна система
MEDIA NAV 2.0 зі стандартною
картографією
•15" легкосплавні диски
•Фарба «металік»

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ
• Клімат-контроль
• Передні протитуманні ліхтарі
• Круїз-контроль + обмежувач
швидкості
• Задні електросклопідіймачі
• Зовнішні дзеркала заднього огляду
з електрoрегулюванням та обігрівом
• Оздоблення керма Soft Feel
• Сидіння водія, що регулюється
за висотою
• Передній центральний підлокітник

ОПЦІЇ
• Задній парктронік
• Камера заднього огляду
• Мультимедійна навігаційна система
MEDIA NAV 2.0 зі стандартною
картографією
•15" легкосплавні диски
•Фарба «металік»

ZEN

• Обігрів заднього скла
• Попільничка та прикурювач
• Освітлення багажного відділення
• LED денні ходові вогні
•15" сталеві диски
ОПЦІЇ
• Передні протитуманні ліхтарі
• Задній парктронік
• Зовнішні дзеркала заднього огляду
з електрoрегулюванням та обігрівом
• Мультимедійна навігаційна система
MEDIA NAV 2.0 зі стандартною
картографією
•15" легкосплавні диски
•Фарба «металік»

Технічні характеристики
ДВИГУН, ТИП ТРАНСМІСІЇ
Пальне

1,0 SCe 75

1,0 SCe 75

0,9 TCe 90

1,5 dCi 90

Бензин

Бензин

Бензин

Дизельне

МКПП-5 механічна 5- ступінчата

Коробка передач
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потужність (кВт (к. с.) / при об/хв)
Обертальний момент ((Н·м) / при об/хв)

54 (73) / 6300

54 (73) / 6300

66 (90) / 5000

66 (90) / 3750

97 / 3500

95 / 3500

140 / 2250

220 / 1750

Тип упорскування / двигуна
Об’єм двигуна (см3)
Кількість циліндрів / клапанів
Норма токсичності
Тип сертифікації
Система зупинки та старту двигуна Stop&Start

Багатоточкове послідовне / атмосферний
999

999

898

1461

3 / 12

3 / 12

3 / 12

4/8

Євро 6 B(R)

Євро 6 С(S)

Євро 6 B(R)

Євро 5 B+(R+)

NEDC

WLTP

NEDC

NEDC

Ні

Так

Так

Ні

161

158

169

167

14"50

15"10

11''10

12''20

ПРОДУКТИВНІСТЬ
Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0-100 км/год (сек)
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ*
Об’єм бака для пального (л)

50

Викиди CO2 (г/км)

123

150

112

103

Витрата пального, заміський цикл (л/100 км)

4,8

* 4,7/4,9

4,6

3,7

Витрата пального, міський цикл (л/100 км)

6,7

** 5,9/6,2

5,8

4,4

Витрата пального, комбінований цикл (л/100 км)

5,5

5,1/5,4

5,0

3,9

10,72

10,82

10,72

10,82

258 / 22

258 / 22

258 / 22

258 / 22

8

8

8

8

КЕРМО
Рульове керування
Діаметр розвороту (м)

Гідропідсилювач керма

ГАЛЬМА
Передні: дискові вентильовані Ø / товщина (мм)
Задні: барабанні, Ø (дюйми)
ДИСКИ, КОЛЕСА, ШИНИ
Розмір шин (передніх та задніх)

185/65 R15

ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ
Споряджена маса (мін.-макс.) автомобіля (кг)

1093 - 1123

1045-1123

1087 - 1174

1142 - 1227

Максимальна маса автомобіля (кг)

1491

1491

1545

1590

Максимальна маса автомобіля з причепом (кг)

2281

2281

2335

2380

Максимальна маса причепа, обладнаного гальмами (кг)

790

790

1090

790

Максимальна маса причепа без гальм (кг)

545

520

540

570

¹ Показники витрат пального та викидів CO² визначаються під час сертифікації за стандартною загальноприйнятою методологією (NEDC чи WLTP), що є єдиною для всіх виробників і дозволяє порівнювати
транспортні засоби за цим критерієм.
Розрахунок викидів та витрат пального за WLTP: * - (низька/середня), ** - (висока/надвисока) фази

Габарити

ОБ’ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ (л)
Конфігурація 5 місць
Конфігурація 2 місця (зі складеними задніми сидіннями)
ГАБАРИТИ (мм)
A Колісна база
B Довжина
C Передній звис
D Задній звис
E Передня колія

Декоративний ковпак
Magiceo R15*

510
1257
2634
4346
825
894
1496

Декоративний ковпак
Decade R15**

F
G
H
H1
H2
J1
J2
K

Задня колія
Дорожній просвіт з навантаженням (5 пасажирів на борту)
Висота
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

Легкосплавний диск
Symphonie R15**

1486
145
1517
760
406
1387
1389
177

Легкосплавний диск
Nepta R15*

L1/ Ширина зі складеними/розкладеними дзеркалами заднього
L2 огляду
L3 Ширина між колісними арками

1733/
1994
1013

M1 Відстань між подушкою переднього сидіння та дахом під кутом 14° 900
M2 Відстань між подушкою заднього сидіння та дахом під кутом 14° 869
O1 Ширина на рівні ліктів водія та переднього пасажира
1415
O2 Ширина на рівні ліктів пасажирів заднього ряду сидінь
1434
Y1 Завантажувальна довжина за задніми сидіннями

1076

* Доступний для версій Life та Life+.
** Доступний для версій Zen.

Аксесуари

1.

2.

3.

4.

5.

1. Легкосплавні колісні диски Runway
підкреслюють Вашу індивідуальність
та додають Вашому автомобілю сучас
ного й динамічного вигляду.
2. Передні та задні бризковики ефек
тивно захищають Ваш автомобіль від
бруду, бризок та гравію.
3. Гумові килимки відмінно адаптовані
до Вашого автомобіля. Зручні в обслу
говуванні і дуже зносостійкі, вони за
безпечують оптимальний захист салону
від снігу та бруду.
4. Дитяче сидіння. Будьте впевнені, що
Вашій дитині зручно й вона повністю
зах ищена під час поїздки. Використо
вуйте кріплення ISOFIX для швидкого,
простог о й безпечного встан овл ення
дитячого сидіння.
5. Сонцезахисна шторка забезпечує
оптимальний захист від сонця та ро
бить подорож Ваших пасажирів більш
комфортною.

6.

7.

9.

10.

11.

8.

6. Органайзер у багажник відмінно
фіксує речі у багажному відділенні,
запобігаючи їх переміщенню під час
руху автомобіля. Легко встановлю
єтьс я та виймається.
7. Піддон багажника та захисна
накладка на поріг багажного відді
лення — ідеальний захист багажного
відділення, який дозволяє без клопоту
перевозити забруднені речі, зберіга
ючи килимове покриття автомобіля
чист им, а поріг — непошкодженим.
Дуже практ ичні та легко чистяться.
8. Оригінальна сигналізація Renault
реагує на спроби проникнення й вияв
ляє будь-який рух у салоні атомобіля.
9. Відеореєстратор, вбудований в
дзеркало заднього огляду. Ця авто
матична і автономна система відео
запису «пам’ятає», де Ви були, в який
час, забезпечуючи об’єктивне відобра
ження будь-якої ситуації, зокрема в разі
дорожньо-транспортної пригоди.
10. Багажний бокс на дах, що вста
новлюється на поперечні дуги. Прак
тичний та надійний багажний бокс
дозволяє збільшити вантажомісткість
автомобіля. А самі поперечні дуги
ідеальні для встановлення додатко
вих аксесуарів, таких як тримач для лиж
або тримач для велосипедів.
11. Фаркоп із тримачем для велоси
педів. Надійний та безпечний спосіб
перевезення Ваших велосипедів, на
100% сумісний з Вашим автомобілем.
Тримач для велосипедів має функцію
нахилу, що надає можливість легкого
доступу до багажного відділення.

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 33 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: 0-800-500-351

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.

Безкоштовна гаряча лінія
Служба підтримки: 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: 0-800-500-351.
Офіційний сайт: www.renault.ua.

www.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 вересні 2020 року.
Renault рекомендує

