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Dacian uutuudet Geneven autonäyttelyssä 2017 
DACIA LOGAN MCV STEPWAY – ASKEL KOHTI KATUMAASTUREITA 
 
Dacian erittäin tilava ja järkevä Logan MCV saa aimo annoksen persoonallisuutta, kun 
siitä esitellään Stepway-versio. Lisäksi Suomessa Dacia-mallisto monipuolistuu Duster 
automaatilla ja lisäerällä Black Shadow -erikoismalleja. 
 
Vuonna 2004 uudelleen syntynyt Dacia jatkaa nopeaa kasvuaan Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Viime 
syksynä Pariisin autonäyttelyssä esitellyt uudistuneet Logan MCV, Sandero ja Sandero Stepway ovat saaneet 
erinomaisen vastaanoton. Niiden lisäksi Geneven autonäyttelyssä esiteltävä uutuus ja uudistuvat mallit 
auttavat Daciaa nousemaan entistä merkittävämmäksi tekijäksi automarkkinoilla.  
 
Logan MCV liittyy korotettujen farmarien joukkoon 
 
Dacia Logan MCV on sisä- ja tavaratiloiltaan erittäin tilava farmariauto melkeinpä kaikki autoluokat mukaan 
lukien. Lähtökohta on mainio seikkailumieliselle ajokille, joiden joukkoon uusi Logan MCV Stepway kuuluu. 
Tavallinen farmariauto on kehittynyt pienillä muutoksilla lähes katumaasturin veroiseksi.  
 
Stepway-mallit ovat tärkeä osa Dacian menestystarinaa, sillä ne ovat tuoneet mallistoon uuden ulottuvuuden. 
Logan MCV Stepway on perheen neljäs jäsen Sanderon, Lodgyn ja Dokkerin jälkeen.  
 
Ulkonäöltään uusi Logan MCV Stepway muistuttaa aika paljon Dusteria, sillä maavaraa on kasvatettu 50 mm ja 
sitä on nyt 174 mm eli enemmän kuin monessa katumaasturissa. Kuljettaja on tavallista korkeammalla, mikä 
parantaa näkyvyyttä ja sitä kautta turvallisuutta.  
 
Muiden Stepway-mallien tapaan myös uutuudessa on kaksiväriset puskurit, satiinikromatut pohjapanssarit 
edessä ja takana sekä etusumuvalot. Edessä ledipäiväajovaloissa on Dacian viime syksynä käyttöön ottama 
neljän päällekkäisen suorakulmion kuvio, mikä on merkin uusi valojen signeeraus. Sen avulla auton keula on 
saatu näyttämään aiempaa leveämmältä.  
 
Jäähdyttäjän säleikössä on yhdistetty puskurin mustaa sävyä kromiin, mikä antaa sille dynaamisen vaikutelman. 
Ulkonäössä on paljon samaa kuin Dusterissa, mikä sopii mainiosti uutuuden olemukseen.  
 
Kylkilinjassa pyöränaukkojen ja helmojen suojaus antaa autolle voimakkaan tyylin. Tummanharmaat 
taustapeilien kotelot ja kattokiskot korostavat Logan MCV Stepwayn vahvaa ulkonäköä. Värivaihtoehtoja on 
kaksi, Azurite Blue ja Vison Brown ja autossa on tummat 16-tuumaiset vanteet.  
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Sisustus jatkaa Dacian uudella linjalla, joka esiteltiin ensi kerran muutama kuukausi sitten Pariisin 
autonäyttelyssä Sandero Stepwayssa. Pientä ylellisyyttä ohjaamoon tuovat mattakromatut oven kahvat, 
keskikonsoli ja tuuletusventtiilien kehykset. Uutta on myös nelipuolainen ohjauspyörä, johon sijoitetut 
katkaisimet on ryhmitelty paremmin kuin ennen. Parantuneen ergonomian ansiosta niiden käyttö on helpompaa 
ja mukavampaa. 
 
Uudessa Logan MCV Stepwayssa on sama kolmiulotteinen verhoilun kuviointi tyylikkäin tikkauksin kuin 
Sandero Stepwayssa.  
 
Varustelu on nostettu yhtenäiseksi muiden vuosimallin 2017 Dacioiden kanssa eli Logan MCV Stepwayssa on 
mäkilähtöavustin ja peruutustutka. Parhaiten varustetuissa versioissa on lisäksi peruutuskamera. 
Sähkökäyttöisten etu- ja takasivuikkunoiden katkaisimet ovat nyt ovessa helposti käytettävissä. Kuljettajan 
ikkuna nousee ja laskee yhdellä painalluksella ja hänen istuimessaan on integroitu keskikyynärnoja.  
 
Moottoriksi Logan MCV Stepway -malliin voi valita TCe 90:n joko käsivalintaisella tai automatisoidulla 
vaihteistolla. Kummankin kanssa yhdistetty kulutus on 5,1 l/100 km ja hiilidioksidipäästö 115 g/km. 
Kolmantena vaihtoehtona on dieselmoottori dCi, jolla varustettuna yhdistetty kulutus on vain 3,9 l/100 km ja 
hiilidioksidipäästö 100 g/km.  
 
Lisää Dacia Duster vaihtoehtoja  
 
Viime vuoden lopulla esitelty uusi Duster dCi 110 S&S EDC on rantautumassa Suomeen. Renaultin kiitetyn EDC 
(Efficient Dual Clutch) -kaksoiskytkinvaihteiston saa etuvetoiseen dCi 110 -moottorilla varustettuun Dusteriin. 
Kaksoiskytkinvaihteisto tarjoaa yhtä korkeatasoisen mukavuuden ja ajon helppouden kuin 
automaattivaihteisto, mutta polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt pysyvät kurissa.  
 
Uuden Duster dCi 110 S&S EDC:n kiihtyvyys on sekunnin kymmenyksen tarkkuudella sama kuin käsivaihteisella 
vaihteistolla varustetussa sisaressa. Kulutus on Dusterissa käytännöllisesti katsoen sama kummallakin 
vaihteistolla. Uusi etuvetoinen Dacia Duster dCi 110 S&S EDC maksaa saman kuin nelivetoinen auto 
manuaalivaihteistolla. Ensimmäiset EDC-automaatit saapuvat jälleenmyyjille huhtikuun aikana. 
 
Viime vuoden lopulla Dacia Dusterista tuotiin markkinoille Black Shadow-erikoismalli. Auton tyylikkyyttä 
korostava erikoismalli myytiin hetkessä loppuun, mutta nyt autoja saadaan lisää. Black Shadowissa on nimensä 
mukaisesti autossa runsaasti mustaa väriä muun muassa etusäleikössä, sivupeilien koteloissa, sumuvalojen 
listoissa, timanttileikatuissa kevytmetallivanteissa ja ovipilareissa. Muiden Dustereiden tapaan myös Black 
Shadowissa on mattakromiset alustan suojalevyt edessä ja takana sekä kattokaaret. Erikoismallin saa 
valkoisena, mustana tai ruskealla metallivärillä.  
 
Black Shadowin vakiovarusteisiin kuuluvat mm. MEDIA-NAV –multimediajärjestelmä, vakionopeudensäädin ja 
peruutustutka. Dacia Duster Black Shadowin saa TCe 125 -moottorilla varustettuna etu- tai nelivetoisena sekä 
dCi 110 -moottorilla varustettuna nelivetoisena. Hinnat alkavat etuvetoisen 16 999 eurosta.  
 
   

 
 
Nordic Automotive Services Oy, Renault- ja Dacia maahantuonti, henkilö- ja pakettiautot, Kellokukantie 2, 01300 Vantaa. 
Lehdistön yhteyshenkilö Riitta Leskinen, puhelin 050-568 5829, sähköposti riitta.leskinen@renault.fi. 


