
Dacia Lodgy



Едноволуменскиот Dacia Lodgy ги исполнува барањата на секое современо 

семејство. Раскошот во него ќе ве разгали со понудата од лесно пристапни пет 

до седум седишта со полна големина. За удобноста се заслужни обемноста на 

просторот се до третиот ред седишта, внимателно обликуваната внатрешност, 

современата и практична опрема на багажниот простор кој се вбројува помеѓу 

поголемите во таа класа автомобили. Lodgy, верен на основните принципи на 

Dacia, ги има сите потребни и посакувани карактеристики кога станува збор 

за сигурност и издржливост. Дава чувство на економичност со Dacia дизел 

моторот и со бензинскиот мотор со турбополнач и директно вбризгување 

Tce 115. Потрошувачката на гориво и емисијата на CO2 достигнуваат завидно 

ниско ниво. Удобноста, просторот, корисната опрема, економичниот мотор, 

гаранцијата до три години или 100.000 поминати километри, кај Lodgy сѐ е 

големо освен неговата цена.

Семеjството ви значи многу.
Нему исто така.





Едноволуменскиот Dacia Lodgy на секое семејство секогаш му нуди повеќе, како со комфорот 

така и со опремата. Препуштете се, нека ве води... Во Lodgy ве чека новиот мултимедијален 

систем MEDIA NAV*, вграден во средниот дел на инструмент таблата со голем 7¨ екран 

чуствителен на допир. Едноставен за употреба, со радиоприемник и можност за поврзување 

со Bluetooth®, кој овозможува hands free телефонирање и слушање музика од други уреди 

преку Bluetooth® (streaming).

Тука е и навигцијата со 2D или 3D (птичја перспектива) приказ. Системот го надополнуваат 

USB и AUX приклучоците на средината на инструмент таблата и командите на управувачот**. 

Dacia Lodgy на располагање ви нуди и друг мултимедијален систем Dacia Plug&Radio*, со 

нов радиоприемник, голем екран, команди на управувачот, USB и AUX приклучоци на 

средината на инструмент таблата и Bluetooth®. Уживајте во подобрениот квалитет на 

звукот на кратки релации или на семејни излети.

Други новитети: систем за помош при паркирање со задни сензори, регулатор и ограничувач 

на брзината*. Системот за помош при задно паркирање овозможува полесно управување 

со возилото, правејќи го управувањето уште поудобно и едноставно.

*Зависи од изведбата.

**Повеќе за системот MEDIA NAV на www.dacia.mk

Mултимедиски систем MEDIA NAV со
18-cm екран со управување на допир.

Dacia Plug&Radio.

USB-приклучок.

100% корисна  
технологија.





Уживајте во неговата
просторност!
Штом ја отворите вратата на Lodgy и погледнете внатре, веднаш ќе забележите колку практичен е овој автомобил. 

Раскошот на просторот во кој ќе се смести целото семејство, добро осмислени места за сместување за што по 

удобен престој во возилото... Mислевме на сѐ. Седум седишта со целосна големина и рекордно многу простор 

во третиот ред во висина на колената, заедно со висината на покривот го сместува меѓу најдобрите во класата. 

Пријатен престој во Lodgy гарантира и функционалниот систем за греење и климатизација, кој рамномерно го 

загрева и лади целиот патнички простор. Возачот и патниците во Lodgy се чувствуваат како дома...







Сметајте на неговата 
прилагодливост.
Едноволуменскиот Dacia Lodgy може да се прилагоди на сите ваши потреби. Сакате попросторен багажник? 

Само посакајте и сите желби ќе ви бидат исполнети.

Клупата во вториот ред се преклопува во размер 1/3 – 2/3*. Може да се склопи и како седиштата во третиот 

ред. На тој начин возило со седум седишта лесно се преуредува во двосед, а притоа седиштата во третиот ред 

можете да ги оставите склопени во возилото или да ги извадите од него. Волуменот на багажниот простор 

на Dacia Lodgy нема конкуренција. Во распоредот со седум седишта нуди 207 dm3, кои можете да ги зголемите 

до 2617 dm3 во распоред со две седишта. Воедно, прагот на багажниот простор е низок и практичен и лесно 

можете да натоварите и покрупни предмети. Повеќе не мора да бирате помеѓу удобност во патничкиот и 

просторност во багажниот простор. Lodgy ви ги нуди и двете!

Но, тука не е крај на практичноста на Lodgy. Нуди до 30 dm3 простор за поставување на предмети, места 

идеални распоредени по целото возило, особено голема и пристапна преграда во горниот дел на инструмент 

таблата.

*Зависно од изведбата.

Kлупата во вториот ред се 
преклопува во размер 1/3 – 2/3*.

Преграда во горниот дел на 
инструмент таблата.

Прекривач на багажникот.





Безбедноста на семејството е на прво место. Истото важи и за Lodgy.

Четири воздушни перничиња меѓу кои се и две странични воздушни перничиња, АВЅ систем 

против блокирање на тркалата со функција за помош при нагло сопирање, ЕЅР контрола за 

стабилност на возилото, ограничувач на брзината, систем за помош при паркирање со задни 

сензори и три седишта со механизам ISOFIX за детски седишта во вториот ред. Помислено е 

на сѐ со цел да ги заштитиме вашите најмили. Возењето во Lodgy ќе биде удобно за вашето 

семејство и заради неговата екомомичност. Комплетен пакет на услуги за одржување, многу 

економичен дизел мотор (и двата дизел мотори трошат помалку од 5 l/100 km*), нови економични 

бензиски мотори Tce 115 (5,6 l/100 km)*, ниска емисија на CO2 – Lodgy се гордее со целокупното 

знаење на марката Dacia.

*Потрошувачката на гориво и емисија се хомологирани по важечките стандарди во комбинирано возење.

Безбеден и економичен,  
целото семејство му е 
благодарно.
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TрансПорт

1. Продолжена кука за влечење
Голема механичка отпорност и сигурност се гарантирани со 

почитување на најстроги европски норми.

Каталошки бр.: 82 01 334 134 - продолжена кука (5 седишта)
82 01 334 162 - продолжена кука (7 седишта)

82 01 149 643 - eл. инсталација - 7 PIN 
82 01 149 641- eл. инсталација - 13 PIN 

2. ПоПречни кровни носачи 
на должни носачи

Совршено се вклопуваат со формата на автомобилот. Челичните 
кровни носачи се поставуваат едноставно. Можат да бидат 

опремени со различни додатоци: носачи на скии, велосипеди или 
кровен багажник...

Каталошки бр.: 82 01 299 013

3. кровен багажник на ПоПречните носачи
Го зголемува багажниот простор на Dacia Lodgy на сосема 

сигурен и отмен начин.

Каталошки бр.: 77 11 574 056 - кровен багажник 400l (црн) 
77 11 574 057 - кровен багажник 480l (црн)

4. држач на велосиПеди на куката за влечење
Држач на велосипеди кој се поставува на куката за влечење 

и овозможува непречен пристап до вратата на багажникот е 
идеален избор за слободното време. 

Каталошки бр.: 777 11 419 629 - Xpress 970 (2 велосипеди) 
77 11 430 091 - Euroride (3 велосипеди) 

77 11 429 432 - Hang on 9708 (4 велосипеди)

надворешен изглед

5. Предни и задни завеси на тркалата
Со форма која совршено ја заштитува линијата на вашиот 

автомобил и каросеријата од кал и удари од камчиња.

Каталошки бр.: 82 01 235 609

6. дефлектори на воздух
Предните дефлектори на воздух овозможуваат кружење на 

воздухот во возилото додека врне или ако се пуши во возилото.

Каталошки бр.: 82 01 149 924

безбедносни додатоци

7. задни сензори за Паркирање
Додека паркирате, системот со помош на 4 сензори 

препознава препреки и ве предупредува со звучен сигнал со 
пократки паузи како што се приближувате до препреката.

Каталошки бр: 82 01 273 196

8. аларМ
Прилагоден на Lodgy електронскиот систем, алармот го 

обезбедува возилото и го препознава секое движење во 
внатрешноста на возилото.

Каталошки бр: 82 01 274 050 (со далечинско управување)
82 01 274 051 (без далечинско управување)

9. ланци за снег*
Затворањето на алките од надворешната страна гарантира 

оптимално прилагодување на сите гуми. За снежно возење без страв.

*Зависи од димензиите на гумите.

Дополнителна опрема
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За целосен избор на дополнителната опрема, 
обратете се кај вашиот Dacia концесионер.

внатрешност

10. корито за дното на багажникот
Цврстото и издржливо корито го штити багажникот и 
овозможува превоз на најразлични предмети, особено 
нечисти. Водоотпорно е и лесно се вади при потреба 
од чистење. Одговара совршено на големиот багажен 
простор на Dacia Lodgy.
Каталошки бр.: 82 01 149 933

11. Mрежа за багажникот
Ги зацврстува предметите во багажникот и го спречува 
нивното поместување во текот на возењето. Се 
прицврстува за оригиналните куки во возилото.

Каталошки бр.: 77 11 227 502 (вертикална) 
77 11 422 533 (хоризонтална)

12. текстилни / гуМени теПиси
Високо квалитетните текстилни теписи се обликувани 
по мерка и совршено одговараат на оригиналните 
димензии на изгледот ентериерот на автомобилот. 
Теписите со високи рабови нудат уште подобра заштита, 
особено при снег и кал.
Каталошки бр.: 82 01 481 358

Текстилни теписи Comfort (5 седишта) 
82 01 481 364  
Текстилни теписи Comfort (7 седишта) 
82 01 149 655  
Текстилни теписи Standard (5 седишта) 
82 01 149 657  
Текстилни теписи Standard (7 седишта) 
82 01 149 651  
Гумени теписи со високи рабови (5 седишта) 
82 01 282 284  
Гумени теписи со високи рабови (7 седишта)

13. двостран теПих за багажник
Тепихот нуди повеќенаменска заштита со текстилниот 
слој од едната страна за чисти предмети и гумен 
слој од другата страна за нечисти предмети.

Каталошки бр.: 82 01 149 664

14. торба за ладење
Ја чува свежината на храната и пијалоците на подолги 
патувања.

Каталошки бр.: 77 11 431 405

15. Преградна Мрежа 
Со помош на мрежата од неркорозивен челик можете да 
го одвоите патничкиот од багажниот простор.

Каталошки бр.: 82 01 297 967

МУлТИМЕДИЈАлЕН СИСТЕМ

16. DVD-уред NEXT BASE 
Видео системот со висок квалитет го сочинуваат 
два големи 9" екрани и два DVD-уреди. Возможно е 
истовремено да се гледаат два различни филмови или 
иста содржина на двата екрани.

Каталошки бр.: 77 11 430 555

1514 16



• Преден и заден браник во две 
бои

• Странични заштитни лајсни
• Двобојна внатрешна страна на 

вратата
• Патен компјутер
• Делива клупа во вториот ред во 

размер 1/3 – 2/3 со наслон кој се 
преклопува

• Затворена преграда пред 
совозачот

• Кровни носачи
• 7 седишта
• ESP (систем за контрола на 

стабилноста на возилото)
• Електричен пакет: електрично 

управување на предните 
прозорци, централно 
заклучување на вратите со 
далечински управувач и заден 
приклучок од 12 V

• ABS (систем за помош при нагло 
сопирање)

Со доплата: 
• Металик боја
•  Регулатор и ограничувач на 

брзина
• 15'' алуминиумски фелни
• Прибор за пушачи (мобилен 

пепелник и запалка)
• Задни сензори за паркирање
• Пакет опрема Удобност 

(прилагодување на висината 
на управувачот, седиштето на 
возачот и предните сигурносни 
појаси)

Изведба 

Ambiance
ОСНОВНА ОПРЕМА ЗА 
AMBIANCE

• Мрежа за багажникот
• Рачен клима-уред
• Dacia Plug&Radio (Радио CD, 

MP3, Bluetooth, AUX, USB, со 
команди на управувачот)

• Систем Media Nav
• Резервно тркало
• Светла за магла



Изведба

Lauréate
OСНОВНА ОПРЕМА
LAURÉATE = AMBIANCE +

• Хромирани лајсни на 
украсната маска

• Надворешни рачки и 
ретровизори со електрично 
управување во боја на 
каросеријата

• Предни светла за магла
• Кровни носачи
• Среден дел од инструмент 

таблата во црна боја со 
хромирана рамка

• Хромирани делови (рамки 
на вентилациските отвори и 
инструменти, внатрепните 
рачки на вратите, плочките на 
рачката на менувачот)

• Регулатор и ограничувач на 
брзина

• Рачен клима-уред
• Dacia Plug&Radio
• Пакет опрема Удобност 

(прилагодување на висината 
на управувачот, седиштето 
на возачот и предните 
сигурносни појаси)

• Затворена преграда во 
средниот дел од инструмент 
таблата

 Со доплата:
• Металик боја 
• 16'' алуминиумски фелни
• Задни прозорци со 

електронско управување
• Задни сензори за 

паркирање
• Мрежа за багажникот
• Систем Media Nav
• Резервно тркало
• Прибор за пушачи (мобилен 

пепелник и запалка)
• Управувач и рачка на 

менувачот обложен со кожа
• Греење на предните 

седишта



Димензии

5 седишта 7 седишта
волумен (dm3) (стандард ISO 3832)

5 седишта (до врвот на наслонот) 827 -
7 седишта (до врвот на наслонот) - 207
2 седишта при склопен 3 ред седишта во кабината (до кров) - 1861
2 седишта без 3 ред седишта (до кров) 2617

димензии (mm)
A Меѓуоскино растојание 2810
B Вкупна должина 4498
C Предна нивелација 822
D Задна нивелација 866
E Растојание меѓу предните тркала 1492
F Растојание меѓу задните тркала 1478
G Вкупна ширина на возилото со ретровизори 1751 / 2004
H Вкупна висина 1682 / 1683 1679 / 1680

H1 Висина со кренат капак на багажникот 2015 2010
J Висина на прагот на багажникот 610 605
K Висина на подвозјето 120
L Должина на патничкиот простор во висина на колената во 2 ред седишта 177

L1 Должина на патничкиот простор во висина на колената во 3 ред седишта - 144

5 седишта 7 седишта
M Ширина во висина на лактовите во 1 ред седишта 1408

M1 Ширина во висина на лактовите во 2 ред седишта 1466
M2 Ширина во висина на лактовите во 3 ред седишта - 1357
N Ширина во висина на рамената во 1 ред седишта 1401

N1 Ширина во висина на рамената 2 ред седишта 1424
N2 Ширина во висина на рамената 3 ред седишта - 1300
P Висина над седиштата во 1 ред под агол на наслонот од14° 1003

P1 Висина над седиштата во 2 ред под агол на наслонот од14° 952
P2 Висина над седиштата во 3 ред под агол на наслонот од14° - 867
Y Горна ширина на багажниот простор 859

Најголема горна ширина на багажниот простор 1067
Y1 Долна ширина на багажниот простор 1035
Y2 Внатрешна ширина меѓу калниците 1174 1130
Z Висина на отворот на багажникот 894

Z1 Должина на багажниот простор зад поставените седишта во 2 ред 1180
Z2 Должина на багажниот простор зад поставените седишта во 3 ред - 378
Z3 Висина на багажникот под покривот на багажникот 583

Должина на багажникот при преклопен наслон на задната клупа



лЕДЕНО БЕлА (369)

LYRIC 15¨ GROOMY 15¨ EMPREINTE 15¨ PANACHE 15¨

СИНА NAVY (D42) БИСЕРНО ЦРНА (676)СИНА COSMO (RPR) АлУМИНИУМ СИВА 
(D69)

СИВА COMÈTE (KNA)СИНА AZURITE (RPL) - 
достапна само со Lodgy 

Stepway

Палета бои

Палета бои Металик бои

Фелни

AMBIANCE LAURÉATE
Украсни капаци 15¨ Lyric (сериски) Groomy (сериски)
Алуминиумски фелни Empreinte 15¨ (опција) Panache 16¨ (опција)
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Бензин Дизел Дизел
1.2 TCe 115 1.5 dCi 90 1.5 dCi 110

Мотор
Гориво Бензин Дизел Дизел
Менувач 5-степени рачен 5-степени рачен 5-степени рачен
Норма на емисии Euro6 Euro6 Euro6
Вид на моторот H5Ft 408 K9K 626 K9K 666
Волумен (cm3) 1198 1461 1461
Пречник x од (mm) 72,2 x 73,2 76 x 80,5 76 x 80,5
Број цилиндри / вентили 4 / 16 4 / 8 4 / 8
Степен на компресија 10 15,5 15,5
Најголема сила во kW спрема CEE стандард (KS) 85 (115) 66 (90) 80 (109)
Број вртежи при најголема сила (вртежи/минута) 4 500 4 000 4 000
Најголем вртежен момент во Nm спрема CEE стандард (mkg) 190 220 260
Број на вртежи при најголем вртежен момент (вртежи/минута) 1 750 1 750 1 750
Вид вбризгување Директно Директено со заеднички вод + мулти-точка
Доток на воздух Турбополнач Турбополнач Турбополнач со променлива геометрија
Катализатор / филтер за крупни честички S / - S / S S / S

Менувач
Вид менувач JR5 JR5 TL4
Број на степени 5 5 6
Брзина при 1000 (вртежи/минута) во 1./2./3. степен 7,5/14,28/22,66 8,56 / 16,30 / 25,86 8,17/12,94/20,05
Во 4./5./6. степен 30,94/42,37 / - 35,32 / 48,36 / - 29,66/39,89/47,69

Управувачки механизам
Управувач Хидрауличен серво засилувач
Пречник на кругот при вртење помеѓу гумите/ѕидовите (m) 11,1 / 11,6
Број вртечи на управувачот помеѓу крајните положби 3,3

Суспензија
Предна / задна суспензија Pseudo McPherson со триаголни рамена/H осовина со програмиран девијации и спирални пружини

Тркала и гуми
Основни фелни (15”/16”) 6J15 / 6J16
Основни гуми – предни и задни (15”/16”) 185/65R15 88T / 195/55R16 91H

Систем за сопирање
Вид на сопирачкиот круг X
ABS систем против блокирање на тркалата/ AFU систем за помош при нагло 
сопирање

Сериски / Сериски

Електронска распределба на силата на сопирање Сериски
ESP систем за надзор на стабилноста на возилото Со доплата
Напред: вентиликани дискови (DV) – пречник (mm)/дебелина (mm)

DV 280 / 24
DV 258 / 22 

DV280/24 кај системот ESP
DV 280 / 24

Назад: добоши (T) / дебелина (во инчи)

Перформанси
Површина на отпор SCx 0,864
Најголема брзина (km/h) 179 169 177
Забрзување oд 0 дo 100 km/h 10,6 12,3 11,2
400 m од место (s) 17,5 18,3 17,7
1000 m од место (s) 31,9 34,1 33

Потрошувачка на гориво (l/100 km и g/km*) 5 седишта / 7 седишта
CO2 (комбинирано возење) 128* 4,3 4,4
Градско возење 6,8* 3,8 3,8
Возење на отворен пат 5,0* 4 4
Комбинирано возење 5,6* 4,2 4,4*
Резервоар за гориво (l)

Маса (kg) 5 седишта / 7 седишта
Маса на празно возило спремно за возење (без дополнителна опрема) 1223* 1242 1263
Маса на преден дел на празно возило спремно за возење 721* 747 766
Маса на заден дел на празно возило спремно за возење 502* 495 497
Најголема дозволена маса 1897* 1900 1923
Вкупна маса на возило со приколка 3097* 3100 3123
Дозволено оптеретување** 674* 658 660
Најголема дозволена маса на приколка со сопирачки 
(во границите на вкупната маса на возило со приколка)

1200 1200 1200

Најголема дозволена маса на приколка без сопирачки 640 640 640
Потрошувачката на гориво и емисии се хомологирани спрема важечките прописи. - *Привремени податоци, во тек е хомологација - ** Наведеното дозволено оптеретување важи за минимална опременост

нов бензиски мотор: TCe 115 *

Lodgy е првото возило на Dacia кое е 
опремено со новиот мотор TCe 115* 
(бензиски мотор со турбополнач и 
директно вбризгување), развиен од 
професионалците на групацијата 
Renault. Исклучително економичен, 
штедлив, динамилен и силен мотор 
со високи перформанси.
 
* Достапен подоцна

Moтори

Вртежен 
момент
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НЕ. НАПРОТИВ. Ние во Daciа први дојдовме 

до констатација дека поволен автомобил 

може да биде и привлечен и сигурен 

и квалитетен. Нешто ни кажува дека 

сме биле во право... Нашите модели се 

покажаа како сигурни и силни. Најновите 

модели на Daciа предизвикаа вистинско 

изненадување со својот препознатлив 

изглед кој ја зголемува вредноста на 

автомобилот. Згора на тоа, моделите на 

Daciа изобилуваат со пространство, па 

великодушно ги примаат сите патници 

и нивниот багаж. Овој успех се должи на 

едноставен заклучок: автомобилите може 

да ги сакаме, но тоа не значи дека за нив 

треба да дадеме едно мало богатство. 

DACIA, MAРКА НА ГРУПАЦИЈАТА RENAULT, 

при проектирањето на возилата се темели 

на веќе докажани и сигурни решенија. Затоа 

на нашите клиенти им нудиме тригодишна 

гаранција и мали трошоци за користење. 

Возилата на марката Dacia се произведуваат 

во фабрики со сертификат ISO 14 001, 85% 

од возилата можат да се рециклираат, 

вградените дизел мотори имаат помала 

од 120 g/km емисија на CO2. Нашиот став 

е дека грижата за околината не смее да 

има цена.

Taков автомобил по толку пристапни цени?

Сторивме се што е во наша моќ содржината на овој материјал да биде точна и ажурирана. Овој документ е составен на основата на предсерија или прототип. Во согласност со својата политика за подобрување на тековните производ, Dacia го задржува правото на промена во секое време на 
спецификациите на возилата опишани и претставени во брошурава. За овие измени во најкраток рок се информираат концесионерите на Dacia. Во зависност од земјата на продажба, некои верзии може да се разликуваат и одреденa опрема може да биде недостапna (како стандард, опција или 
опрема). Со цел да се добијат прецизни информации за возилото, Ве молиме контактирајте со најблискиот продавач. Заради технологијата на печатење, боите, кои се појавуваат во овој документ може да се разликуваат од вистинските бои на каросеријата на возилото и материјалите во ентериерот. 
Dacia ги задржува сите права. Репродукција на сите или дел од овој материјал во било која форма или на кој било начин е дозволено само со претходно писмено одобрение од компанијата Automotive Group .

* До првиот исполнет услов.

*
Години
гаранција

или 100.000 km


