FICHA TÉCNICA: NOVO LOGAN 1.6 8V HI-TORQUE

Arquitetura
Motor
Tração
Cilindrada
Diâmetro x curso
Taxa de compressão
Potência máxima (ISO/ABNT)
Torque máximo
Alimentação
Rodas
Pneus
Suspensão dianteira
Suspensão traseira
Freios
Direção
Câmbio
Relações de marcha

Tanque de combustível
Porta-malas (dm3)
Carga útil
Peso (em ordem de marcha)
Entre eixos
Comprimento
Altura
Largura / Largura com retrovisores

Aceleração 0 a 100 km/h
Velocidade máxima
Combustível

Expression
Carroceria monobloco, 3 volumes, 4 portas, 5 passageiros
K7M Hi-Torque – Quatro tempos, bicombustível (álcool e/ou gasolina), quatro
cilindros em linha, 8 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão
Dianteira
1.598 cm³
79,5 mm x 80,5 mm
9,5:1
95 cv (álcool) @ 5.250 rpm / 92 cv (gasolina) @ 5.250 rpm
14,1 mkgf (álcool) @ 2.850 rpm / 13,7 mkgf (gasolina) @ 2.850 rpm
Injeção Eletrônica Multiponto Seqüencial
Aço Estampado
185/65 R15
Tipo McPherson, com triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos
telescópicos com molas helicoidais e barra estabilizadora
Semi-independentes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos
telescópicos verticais com barra estabilizadora
Duplo circuito em “X”, discos ventilados dianteiros, com 259 mm de diâmetro,
e tambores traseiros, com 203 mm de diâmetro
Mecânica ou Hidráulica (conforme versão), diâmetro giro 10,5 m
Manual, 5 velocidades e marcha ré
1ª......................3,72:1
2ª......................2,05:1
3ª......................1,39:1
4ª......................1,03:1
5ª......................0,80:1
Ré.....................3,55:1
Diferencial.........4,21:1
50 litros
510
430 kg
1.080 kg
2.630 mm
4.288 mm
1.534 mm
1.740 mm / 1.975 mm
11,8 s (álcool) / 12,2 s (gasolina)
175 km/h (álcool) / 173 km/h (gasolina)
Gasolina e/ou Álcool
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LISTA DE EQUIPAMENTOS: LOGAN 1.6 8V HI-TORQUE

Expression
Acelerador eletrônico

Série

Adesivo preto na coluna central

Série

Airbags do motorista e passageiro adaptativos

Opcional Pack

Alarme perimétrico

Opcional Pack

Alças de segurança no teto (1 dianteira e 2 traseiras)

Série

Alarme sonoro de advertência de luzes acesas

Série

Antena

Série

Apoios de cabeça traseiros (2) formato vírgula e reguláveis em altura

Série

Apoios de cabeça traseiros (3) reguláveis em altura (sempre que equipado com Air Bag)
Ar quente

Opcional Pack
Série

Ar condicionado

Opcional Pack

Banco do motorista com regulagem em altura

Série

Bloqueio de ignição por "transponder"

Série

Bolsa canguru nos bancos dianteiros

Série

Brake-Light (terceira luz de freio)

Série

Calotas integrais aro 15” com pneus 185/65 R15

Série

Cintos de segurança dianteiros e laterais traseiros retráteis de 3 pontos

Série

Cintos de segurança central traseiro sub-abdominal

Série

Comando de abertura das portas por radiofreqüência

Opcional Pack

Computador de Bordo

Opcional Pack

Console central do painel com acabamento na cor cinza

Série

Conta giros

Série

Desembaçador do vidro traseiro

Série

Direção hidráulica com regulagem de altura do volante

Opcional Pack

Faróis de neblina

Opcional Pack

Freios Anti-bloqueio (ABS)

Opcional Pack

Friso cromado integrado a grade dianteira

Série

Friso cromado na tampa do porta-malas

Série

Friso lateral na cor da carroceria

Série

Iluminação do porta-malas e porta-luvas

Série

Luz de leitura passageiro

Série

Luz interna na dianteira do teto

Série

Maçanetas externas na cor da carroceria

Série

Maçanetas internas e difusores de ar na cor alumínio

Série

Manopla da alavanca de câmbio com detalhe na cor alumínio

Série

Painéis das portas com inserto em tecido e acabamento na cor cinza.

Série
Série

Painel de instrumentos com anéis cromados

2

Expression
Pára-choques dianteiro e traseiro na cor da carroceria

Série

Pára-sol do motorista com espelho de cortesia oculto

Série

Pára-sol do passageiro com espelho de cortesia

Série

Porta-copos / objetos no console central dianteiro

Série

Porta-copos / objetos no console central traseiro

Série
Série

Porta-objetos nas portas dianteiras
Porta-objetos no painel
Pré-disposição para som completa (antena e cabos até o local de instalação dos altofalantes dianteiros e traseiros)
Protetor inferior do cárter

Série

Puxador ergonômico no painel das portas dianteiras

Série

Retrovisores com regulagem manual interna

Série

Série
Série

Retrovisores com regulagem elétrica na cor da carroceria

Opcional Pack

Rádio CD-Player MP3 com quatro alto-falantes e comando satélite

Opcional Pack

Revestimento completo do porta-malas

Série

Revestimento da alavanca do freio de estacionamento

Série

Rodas de liga leve aro 15” com pneus 185/65 r15

Opcional Pack

Sistema CAR - travamento automático das portas a 6km/h

Opcional Pack

Tampão do tanque de combustível com chave

Série

Tecido dos bancos – “Poéme”

Série

Temporizador de iluminação interna

Opcional Pack

Temporizador do limpador do pára-brisa

Série

Tomada de energia (12 Volts)

Série

Travas elétricas das portas

Opcional Pack

Trava para crianças nos portas traseiras

Série

Vidros dianteiros elétricos

Opcional Pack

Vidros traseiros elétricos

Opcional Pack

Vidros verdes

Série

Pacotes de opcionais
Pack Conf 1 (Expression)

Pack Conf 2 (Expression)
Pack Segurança (Expression)
Pack Roda (Expression)

Ar condicionado + direção hidráulica + volante regulável em altura + travas
elétricas com controle por rádio freqüência + vidros elétricos dianteiros +
sistema CAR (travamento automático a partir de 6 km/h) + faróis de
neblina e computador de bordo
Rádio MP3 com comando satélite + vidros elétricos traseiros + retrovisores
elétricos na cor da carroceria + alarme
Air bag duplo + freios ABS + volante em couro + terceiro apoio de cabeça
traseiro + cinzeiro nômade
Rodas de liga leve aro 15”

Cores disponíveis
Branco Glacier; Prata Etoile; Bege Angora; Preto Nacré; Azul Crepúsculo; Cinza Acier e Vermelho Vivo
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