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nu se pierde cu firea nici chiar atunci când se 
adoptă un stil de condus susținut. Evident, ori-
cât de patriot sunt, țin să precizez că ținuta de 
drum și confortul sunt raportate la concurenții 
direcți, și nu la mașinile la mâna a doua din cla-
sele superioare conduse de pensionare bătrâne 
doar până la biserică, de 6–7 ani vechime, dar 
cu maximum 100.000 km și cu prețuri de noi 
lejer peste 30.000 de euro. 

Versiunea de motorizare diesel de 90 CP 
nu se grăbește să ajungă la 100 km/h, timpul 
indicat de constructor fiind de 12.1 secunde, 
în schimb cuplul motor îndestulător și omogen 
suplinește acest neajuns. Deși cutia de viteze are 
doar cinci trepte, consumul de combustibil se 
menține la cote mai mult decât rezonabile chiar 
și pe autostradă. Cei 3,8 l/100 km regăsiți în fișa 
tehnică sunt destul de greu de atins, dar 4,5 li-
tri reprezintă o valoare plauzibilă pentru toată 
lumea. Pe lângă consumul și cuplul excelente, 
versiunea diesel pare mai plăcută la condus și 
datorită feedbackului mai bun al direcției. Pe 
de altă parte, la turații mici, aproape de ralanti, 
vibrațiile motorului devin evidente în habitaclu.

Referitor la finisarea interiorului, lucru-
rile rămân așa cum le-a stabilit cea de-a doua 
generație Logan. În continuare, trăsăturile spe-
cifice oricărui model de buget pot fi ușor iden-
tificate, dar materialele sunt ceva mai bune ca-
litativ. Și aici surprinde oferirea sistemului de 
infotainment Media Nav ce include și navigație, 
la doar 300 de euro, și apariția unor dotări mai 
simandicoase, gen tempomat/limitator de vi-
teză, senzori de parcare și tapițerie din piele. Nu 
trebuie uitat că ABS-ul, ESP-ul și patru airbaguri 
sunt oferite în echiparea de bază.

Deși prețul de pornire de 7790 de euro este 
mai mic decât al modelului precedent, în cazul de 
față am ajuns la peste 13.500. E drept că vorbim 
despre cea mai scumpă versiune de motorizare și 

de o dotare gen full option fără piele, dar tot poate 
părea scump pentru o Dacie Logan. La banii ăștia 
pot fi găsite oferte atractive și în altă parte, dar, cu 
siguranță, niciuna nu va fi la fel de încăpătoare!
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LOGAN MCV A DEVENIT UN BREAK 
AUTENTIC, CU HAYON, DOAR CINCI 

LOCURI ȘI DESIGN CURSIV. 

Cristi Sterea

DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI  
90 CP LAUREATE

Preț (euro)  12.300

Concurenți:   Škoda Fabia Combi, Renault Clio Estate

Putere maximă (CP/rpm) 90/3750

0–100 km/h (s) 12.1

Viteză maximă (km/h) 173

Consum mediu ECE (l/100 km) 3,9

Emisii CO2 (g/km) 103

Propulsie Diesel, 4L, 1461 cmc, cuplu maxim 220 Nm/ 
1750 rpm, cutie manuală cu 5 trepte, tracțiune față

Caroserie Break cu 5 locuri. L x l x h: 4494 x 1733 x 1518 
mm. Ampatament: 2634 mm. Volum portbagaj: 513–1518 l. 
Masă la gol: 11245 kg

DATE TEHNICE

Păstrând calitățile versiunii sedan, 
precum robustețea și prețul accesibil, 
Logan MCV plusează la capitolul 
spațiu interior și propune un 
portbagaj foarte generos. Motorul 
diesel se potrivește de minune cu 
caracterul practic al mașinii, prin 
cuplul generos și consumul mic.Noua 
generație aduce sisteme opționale rar 
întâlnite la această categorie de preț.
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