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NAUJA r‒EV‒oliucija 

„Dacia“ savo ekonomišku modeliu ir savo transporto priemonėmis sukėlė revoliuciją 

automobilių sektoriuje. „Logan“ demokratizavo naująjį automobilį iš 2004 laikų, „Duster“ 

supurtė SUV klasės automobilių segmentą, o „Sandero“ yra geriausiai perkamas automobilis 

Europos mažmeninėje rinkoje ir ką tik buvo perdarytas ‒ taip buvo performuotas svarbiausias 

šiuolaikinis automobilis. 

„Dacia“ dabar verčia naują istorijos puslapį atskleisdama savo pirmąjį visiškai elektrinį 

modelį. 2020 m. kovo mėn. paskelbtas elektrinio miesto automobilio pasirodymas pristatant 

„Dacia Spring Electric“ parodomąjį automobilį. 

„Dacia Spring Electric“ dabar yra standartinės versijos ir dviejų naujų versijų, turinčių 

naujų judumo funkcijų: viena versija pritaikyta dalijimuisi elektromobiliu norint judėti mieste, 

antroji ‒ krovininė transporto priemonė, skirta pristatymams paskutiniame kelionės etape 

neišmetant teršalų.  

„Spring“ yra revoliucija: mažiausiai kainuodamas Europos rinkoje, šis miesto 

elektromobilis tapo dar labiau prieinamas. Būdamas trikdančios SUV išvaizdos, jis didžiuojasi 

precedento neturinčiu erdvumu, paprastu ir patikimu elektriniu varikliu ir užtikrinančiu 

nuvažiuojamu atstumu. Tai visapusiškas ir praktiškas miesto automobilis.  

Judumas elektra varomomis transporto priemonėmis pamažėle tampa mūsų 

kasdienybės dalimi. Būdami judumo naudojantis elektra varomomis transporto priemonėmis 

pionieriai, „Renault“ grupė ir Aljansas sukaupė dešimt metų patirties, neturinčios sau 

ekvivalentų visame pasaulyje. Europoje vienas iš penkių elektromobilis pagimtinas „Renault“ 

grupės. Per 30 000 darbuotojų išklausė specifinius elektra varomų transporto priemonių 

mokymus.  

„Dacia“ pritaiko judumą elektra varomomis transporto priemonėmis prie savo filosofijos, 

pasiūlydama šiuolaikinį automobilį, kuris atitinka pagrindinius poreikius: „Spring“ yra mažas, 

erdvus, tvirtas elektromobilis, siūlomas už sau lygių neturinčią kainą. 

Užsakymus dėl visiškai naujos „Dacia Spring Electric“ bus galima pateikti jau 2021 m. 

pavasarį; asortimentas bus paprastas, pateikiamas komercinis pasiūlymas paprastas: 

akumuliatorius ir du funkcinių elementų lygiai įeis į pirkimo kainą. 

 

KAINOS PASIŪLYMAS 

„Dacia“ prekės ženklas ‒ tai esminių dalykų performavimas. Mes automobilių pramonėje 

žinomi dėl įvairių savo revoliucijų, visų pirma pristatę „Logan“, paskui ‒ „Duster“, kuris SUV 

klasės automobilius padarė visiems prieinamus. Šiandien „Dacia“ kelia trečią savo revoliuciją, 

kuri vadinasi „Dacia Spring“. „Dacia Spring“ įsiverš ir pakeis tris skirtingas rinkas: mažmeninę 

rinką, dalijimosi automobiliais rinką tarp įvairių šio segmento operatorių visoje Europoje ir 

„paskutinio pristatymo etapo“ rinką su savo krovininio automobilio versija. Šaunus ir 
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madingas, „Dacia Spring“ pakeist žaidimo taisykles, tapdamas įperkamu elektra varomos 

transporto priemonės sprendimu visiems.“ 

Denis Le Vot, „Renault“ grupės Vykdomojo komiteto narys 
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IŠORĖS DIZAINAS 

 

TRIKDANČIOS IŠVAIZDOS „MADINGAS“ MIESTO 

AUTOMOBILIS 

 

„Dacia“ yra mažas miesto automobilis; „Spring Electric“ laužo „tradicinio“ elektromobilio 

kodus. Jo atstumas iki žemės, ratų gaubtai ir stogo skersiniai suteikia jam tobulą rizikuoti 

mėgstančios asmenybės išvaizdą, ketinančią mesti iššūkį miesto džiunglėms. 

 

SUV IŠVAIZDA 

Šio automobilio užtikrintame dizaine pamatysite SUV pasaulio bruožų, pvz. platesnius 

ratų gaubtus, stogo skersinius, sustiprintą priekinį slenkstį, galinę slydimo plokštę ir didesnį 

atstumą iki žemės (150 mm be apkrovos). Turėdamas praplatintą priekinę dalį ir išlenktą 

variklio gaubtą, „Spring“ didžiuojasi tvirta išvaizda, o užtikrinantis sudėjimas leidžia tikėtis 

dosniai daug erdvės viduje. Visgi, nepaisant visų lūkesčių, „Spring Electric“ yra tikras kuklių 

parametrų miesto automobilis: jis tik 3,73 m. ilgio, 1,62 m. pločio (be šoninių veidrodėlių) ir 

1,51 m. aukščio. 

 

DRĄSI PRIEKINĖ DALIS 
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„Spring Electric“ iš tiesų negalima nepastebėti. Jo priekinė dalis išsiskiria stipriu 

charakteriu, smailėjančių LED žibintų horizontali linija išsitęsia iki grotelių dizaino, banguoto 

variklio gaubto ir didelio bamperio. Elektromobilių išskirtinis bruožas yra priekinės grotelės, 

kurios „Spring“ automobilyje yra vientisos. Tai ultra modernus dizainais su 3D elementais, 

stilingai paslepiančiais krovimo lizdą, atsidarantį iš keleivių salono. 

 

NAUJAS IŠSKIRTINIS APŠVIETIMAS 

Galiniai žibintai į naująją „Dacia“ įmontuoti išskirtine šviečiančia „Y“ forma. 

 

PAŽYMĖTINAS „ORANŽINIS PAKETAS“ 

„Spring Electric“įgauna savo visiškai drąsią išvaizdą dėl paryškintos spalvų paletės, 

esančios pristatymo versijoje: veidrodėliai, dekoratyvinė stogo skersinių dalis ir žiedas po 

priekinėmis grotelėmis yra oranžinis. Tokia įranga judumą elektromobiliu paverčia stilinga ir 

linksma patirtimi. 

 

„FLEXWHEELS“ (lankstūs ratai) 

„Spring Electric“ ratų apdaila estetiškai imituoja aliuminio ratlankius. Tai sukurti leidžia 

„Flexwheel“ technologija: metalo lakšto kraštai yra perforuoti, kad galima būtų įmontuoti 

stilingus ratlankius – tai estetiškas rentabilus sprendimas, leidžiantis juos lengvai pakeisti. 

 

DINAMIŠKA GALINĖ DALIS 

Galinės dalies viršus savo išlenktu galiniu stiklu, apvaliais žibintais ir švelniomis linijomis 

pabrėžia „Spring“ tikslą – būti šeimos miesto automobiliu. Apatinėje dalyje pamatysite 

užtikrinančius SUV klasės automobilio požymius: bamperio dalis turi pritvirtintą tvirtą 

nedažytą bamperį su pilkai nudažyta slydimo plokšte. Atšvaitai įmontuoti imituotose oro 

paėmimo angose. Galiniai sparnai banguoti. Šis stiliaus triukas sustiprina „Spring“ siluetą 

žiūrint iš galo. 
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SALONO DIZAINAS 

 

PRECEDENTO NETURINTI ERDVĖ 

 

Viduje „Dacia Spring“ siūlo erdvų saloną ir bagažinę. Tarytum kviesdamas į vidų ir 

turintis daug geros įrangos, salone gali patogiai tilpti keturi suaugusieji. 

 

DAUG ERDVĖS SALONE 

Būdamas kompaktiškų parametrų penkių durų miesto automobilis, „Spring Electric“ 

siūlo keturias suaugusius asmenis talpinančias vietas. Kadangi salono aukštis yra dosnus, o 

vietos keliams spindulys siekia 100 mm., galinėse sėdynėse lengvai gali sėdėti ir aukštesni 

suaugusieji. Erdvės pojūtis taip pat prisideda prie bendro salono komforto. Priekyje sėdintys 

keleiviai turi 23,1 l tūrio erdvės daiktams didelėje priekinėje dėtuvėje, durų dėtuvėse ir 

centriniame konsolės daiktų skyriuje. Gale sėdintys keleiviai daiktus gali susidėti į už priekinių 

sėdynių esančias kišenes. 

 

MIESTO AUTOMOBILIS SU DIDELE BAGAŽINE 
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Bagažinė yra talpiausia visoje savo kategorijoje: 300 litrų (neskaitant erdvės po 

bagažine, skirtos atsarginiam ratui, kuris yra pasirenkamas). Tai savybė, verta aukštesnio 

segmento. Norint užtikrinti didesnį moduliškumą, galinės neišardomos sėdynės gali būti 

sulankstytos, taip pakrovimo tūrį padidinant iki 600 litrų. 

 

DAUG SAVYBIŲ 

Tarp standartinių savybių yra vien elektra valdomas vairo stiprintuvas, nuotolinis 

centrinis užraktas ir keturi elektriniai langai. 

Tam, kad vairuotojas žiūrėtų į kelią ir rankomis laikytų vairą, tarp ciferblatų yra 3,5 colio 

ekranas, leidžiantis aktyvuoti „Google“ ar „Apple“ balso atpažinimo funkciją tiesiog paspaudus 

mygtuką ant vairo. 

Kaip papildomas funkcijas galima pasirinkti rankinę oro kondicionavimo sistemą, 

daugialypės terpės sistemą, elektra valdomus veidrodėlius ir originalų atsarginį ratą. 

 

Į VIDŲ UŽEITI KVIEČIANTIS SALONAS 

„Spring Electric“ keleivių salonas didžiuojasi oro įleidimo angomis ir centriniu ekranu su 

mėlynais apvadais. Chromuota besisukanti pavarų dėžė labai lengvai valdoma, nes turi tik tris 

padėtis: „D“ (važiuoti), „N“ (neutrali padėtis) ir „R“ (atbulinis važiavimas). 

 

LENGVESNIS MANEVRAVIMAS 

Turėdamas sumažintą tik 4,8 m. posūkio spindulį, „Spring Electric“ gali lengvai skrieti per 

miestą. Pasirenkama parkavimo pagalbos sistema savo trimis ultragarso radiolokacijos 

jutikliais užtikrina vaizdo ir garso pagalbą; jutikliai sumontuoti ant galinio bamperio ir galinio 

vaizdo kameros, o vaizdas rodomas daugialypės terpės sistemos ekrane su dinaminėmis 

orientavimosi linijomis. 

 

INTUITYVI IR VARTOTOJUI PATOGI DAUGIALYPĖS TERPĖS SISTEMA  

Pasirenkama „Media Nav“ daugialypės terpės sistema susideda iš stilingo septynių colių 

liečiamojo ekrano, satelito navigacijos, DAB radijo, suderinamumo su „Apple Carplay“ ir 

„Android Auto“ funkcijos, „Bluetooth“ funkcijos ir USB kištuko. Balso atpažinimo (per išmanųjį 

telefoną) funkcija gali būti aktyvuojama ant vairo esančiu mygtuku. 
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VARIKLIS IR KROVIMAS 

 

PAPRASTAS IR PATIKIMAS ELEKTRA VAROMAS 

VARIKLIS 

 

Tikroji „Dacia“ modelio filosofija: „Spring Electric“ yra ekonomiškas tiek dėl savo kainos, 

tiek dėl naudojimo. Parduodamas už niekam lygių neturinčią kainą ir pasižymintis 

nuvažiuojamu 225 km. (140 mylių) atstumu pagal WLTP (pasaulinę darniąją lengvųjų 

automobilių bandymo procedūrą), jis skatina paprastumą, patikimumą ir tvirtumą. Šios 

savybės puikiai apibūdina jo vien elektra varomą variklį. 

 

DAUGYBĘ PATVIRTINIMŲ TURINTIS VARIKLIS 

33 kW (t.y. 44 arklio galių) vien elektra varomas variklis sujungtas su 26,8 kWh 

akumuliatoriumi ir daug technologijos. Ši technologija ‒ tai „Renault“ grupės dešimtmečio 

patirties elektra varomų automobilių srityje rezultatas. Patikimas, tvirtas ir saugus, šis variklis 

turi daug pranašumų: švelnus linijinis pagreitis, tylus veikimas ir jokios vibracijos. „Spring 

Electric“ automobiliu važiuoti kainuoja mažiau, nei važiuojant atitinkama transporto priemone  

su vidaus degimo varikliu, nes daug mažiau vartojama energijos ir mažesni eksploatacijos 

kaštai. 

 

PATOGUS MIESTE IR NE TIK 



9 

 

„Spring Electric“ yra visapusiškas vien elektra varomas automobilis. Jo didesnis 

atstumas nuo žemės ir subalansuotas judančios transporto priemonės stabilumas užtikrina 

lengvą variavimą tiek miesto centre, tiek kaimo keliais. Jo patikima mechanika, nuvažiuojamas 

atstumas ir patogus salonas užtikrina daug laisvės juo naudojantis.  

 

LENGVAI ĮKRAUNAMAS 

Norintiems dar didesnio nepriklausomumo, „Spring“ siūlo daugybę krovimo galimybių: 

per 220 V elektros lizdą namuose, naudojantis standartiškai pridedamu laidu, per įkrovimo 

stotelę „Wallbox“ (laidą galima pasirinkti papildomai), arba per DC krovimo stotį 

(pasirenkama). 

Ličio jonų akumuliatoriaus krovimo laikas:  

• per mažiau ne valandą įkraunama 80% akumuliatoriaus per 30 kW DC 
terminalą;  

• per mažiau ne 5 valandas įkraunama 100% akumuliatoriaus per 7,4 kW 

įkrovimo stotelę „Wallbox“; 

• per mažiau ne 8,5 val. įkraunama 100% akumuliatoriaus per 3,7 kW įkrovimo 

stotelę „Wallbox“; 

• per mažiau ne 14 valandų įkraunama 100% akumuliatoriaus per 2,3 kW buitinį 

elektros lizdą“. 

 

PATOGI TAIKOMOJI PROGRAMĖLĖ  

Nemokama „MY Dacia“ programėlė leidžia vairuotojams realiu laiku savo išmaniuoju 

telefonu pasitikrinti akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir likusį nuvažiuojamą atstumą kilometrais, 

įjungti keleivių salono oro kondicionavimo sistemą ir realiu laiku nustatyti automobilio buvimo 

vietą. Įjungus „Spring Electric“ į elektros lizdą, programėlė informuoja vairuotoją apie įkrovimo 

lygį ir leidžia krovimą įjungti ar išjungti.  

 

OPTIMALESNĖ PRIEŽIŪRA 

Kadangi elektra varomas variklis veikia nenaudodamas tepalų ir turi daug mažiau 

judančių detalių nei vidaus degimo variklis (nes nėra paskirstymo diržo), jis yra patikimas ir jo 

priežiūra yra pigesnė nei vidaus degimo variklio. „Dacia Spring Electric“ turi trijų metų ir 100 

000 km (62 140 mylių) garantiją, o jo akumuliatoriui suteikiama aštuonių metų ir 120 000 km 

(74 600 mylių) garantija. 
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VAIRAVIMAS IR SAUGUMAS 

 

ĮVAIRIAPUSIŠKAS IR PRAKTIŠKAS MIESTO 

AUTOMOBILIS 

 

„Spring Electric“ siūlo naudotis elektra varomų automobilių judumu už prieinamą kainą. 

Dėl savo kompaktiškumo ir patikimo nuvažiuojamo atstumo, jis gali būti įvairiai naudojamas, 

lengva mėgautis visais jo salono komforto pranašumais ir elektra varomo automobilio 

vairavimo malonumais.  

 

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS, KURIUO GALIMA PASITIKĖTI  

Lengvo ir kompaktiško „Spring Electric“ nuvažiuojamas atstumas, siekiantis 225 km 

(140 mylių) per WLTP ciklą ir 295 km (183 mylių) per WLTP miesto ciklą (t.y. patvirtinimo ciklą, 

apimantį tik patvirtinimo ciklo metu nuvažiuojamą miesto dalį), užtikrina naudojimo 

įvairiapusiškumą tiek miesto, tiek priemiesčio vietovėse. 

Europoje (A) miesto automobilio segmente vidutinis nuvairuojamas dienos atstumas 

yra 31 km. Remiantis tuo, „Spring“ akumuliatorių krauti pakaktų tik kartą per savaitę. 

Nuvažiuojamą atstumą galima padidinti beveik 10% tiesiog paspaudus ant įrankių 

juostos esantį „ECO“ mygtuką, kuris nustato elektros suvartojimo ribą iki 23 kW (vietoje 33 

kW) ir didžiausią vairavimo greitį iki 100 km/val. (62 mylių/val.). 
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VISI ELEKTRA VAROMO AUTOMOBILIO VAIRAVIMO MALONUMAI 

Elektra varomas variklis siūlo daugybę pranašumų kelyje: gera reakcija į pagreitį (125 

Nm sukamojo momento), nereikia perjungti pavarų, tylus veikimas, jokios vibracijos. Nėra 

reikalo susilaikyti, kai galima mėgautis elektromobilio vairavimu, nes „Spring“ neišmeta jokių 

teršalų ar CO2. 

 

JUDĖJIMO LAISVĖ 

„Spring Electric“ variklis siūlo visišką judėjimo laisvę miestų centruose, kuriuose 

ribojamas įvažiavimas, net didžiausio užterštumo laikotarpiais. Kai kuriose šalyse 

elektromobilių pirkimas yra skatinamas finansinėmis ar mokesčių priemonėmis. Daugelyje 

miestų elektra varomų automobilių parkavimas yra nemokamas. 

 

SAUGUMAS VAŽIUOJANT 

„Spring Electric“ turi daug standartinių saugumo savybių: greičio ribotuvą, stabdžių 

antiblokavimo sistemą (angl. „ABS“), ESK, elektroninį stabdžių jėgos paskirstymą, šešias oro 

pagalves, skubios pagalbos skambutį („SOS“ mygtuką), automatinį žibintų aktyvavimą ir 

automatinį avarinį stabdymą. Ši sistema,aktyvi nuo 7 iki 170 km/val, (nuo 4 iki 106 mylių/val.), 

priekiniu radiolokacijos įrenginiu nustato atstumą iki priekyje esančio automobilio (tiek 

stovinčio, tiek judančio). Aptikus susidūrimo riziką, jei vairuotojas stabdo, tačiau rizika toliau 

išlieka, prieš padidinat stabdžių sistemos veikimo stiprumą vairuotojas perspėjamas vaizdu ir 

garsu; arba stabdžiai įjungiami automatiškai arba įjungiamas stipresnis stabdymas tuo atveju, 

jei vairuotojas nestabdo arba stabdo nepakankamai. 

 

RENTABILUMAS KELYJE 

„Spring Electric“ yra rentabilus tiek kaštų, tiek energijos suvartojimo prasme, nes jo 

eksploatavimo sąnaudos yra mažesnės nei ekvivalentiško vidaus degimo variklio. Jo 

eksploatavimo sąnaudos apskritai yra mažiausios rinkoje (kartu paėmus elektra varomas ir 

vidaus degimo variklius turinčias transporto priemones). 

„TCO“ (angl. „total cost of ownership“) yra transporto priemonės eksploatavimo kaštų 

rodiklis ir daugiausiai vartojamas profesionalų, ypač įmonių automobilių parko vadovų, 

norinčių optimizuoti įmonės kaštus. 
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SPECIFINĖS VERSIJOS 

 

PUIKUS PASIŪLYMAS NAUJO JUDUMO 

POREIKIAMS TENKINTI 

 

Perėjimas prie naujos energetikos sistemos ir dabartinė teisinė bazė rodo, kad pasaulis 

keičiasi, kaip ir judumo poreikiai ir sprendimai. „Spring Electric“ yra „Dacia“ modelio 

pragmatiškasis atsakas į šiuolaikinius poreikius užsitikrinti tvarų ir visiems pasiekiamą judumą. 

 

MODELIS, PRITAIKYTAS PRIE DALIJIMOSI AUTOMOBILIAIS POREIKIŲ  

Europoje automobiliu dalijamasi vidutiniškai 40 min nuvažiuojant 8 km. atstumą. „Dacia 

Spring“ puikiai tinka šiam tikslui, nes jis varomas vien elektra, lengvai valdomas, patikimas ir 

solidus. Jo kainodara taip pat rodo, kad jis itin atitinka ekonomišką modelį, skirtą dalijimuis 

automobiliu praktikai, ir vartotojo poreikius.  

Remdamasi „ZITY“ sukaupta patirtimi, taip pat „Renault“ grupės ir „Ferrovial“ sukaupta 

patirtimi Madride ir Paryžiuje teikiant dalijimosi automobiliu paslaugas, „Dacia“ sukūrė 

specifinę „Spring“ versiją, skirtą dalijimosi automobiliu rinkai. Joje iškart numatyta galimybė 

įmontuoti operatorių technologijas, leidžiančias užtikrinti vietos nustatymą ir nuotoliniu būdu 

atidaryti duris (išmaniuoju telefonu).  

Ši versija yra baltos ir šviesiai pilkos spalvos, turi juodas PET sėdynes (pagamintas iš 

ilgaamžio, dėmėms atsparaus odos pakaitalo), priekines duris ir bagažinės dėtuves, priekinius 
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ir galinius grindų kilimėlius, juodas granuliuotas ‒ kad ilgiau tarnautų ‒ rankenas, veidrodėlius 

ir 14 colių „Flexwheels“ ratus. Keleivių salone vairuotojas turi galimybę valdyti dalijimosi 

automobiliu operatoriaus aplinką automobilio ekrane, nes jis atkartojamas jo išmaniajame 

telefone („Apple Car Play“ ir „Android Auto“). Jis taip pat gali naudotis navigacija ir parkavimo 

pagalbos sistemos prietaisais (galinio vaizdo kamera ir galiniais radiolokacijos įrenginiais). 

„Renault“ grupė ir naujos judumo formos 

Miestams susiduriant su aplinkosaugos ir transporto grūsčių iššūkiais bei sprendžiant 

judumo bei prieinamumo problemas, „Renault“ grupė tapo partnere, suteikiančia pasirinkimo 

galimybes tiek visuomeniniam, tiek privačiam sektoriui. „Renault“ grupės vien elektra varomų 

automobilių asortimentas yra puikus atsakas į besikeičiančius miestų poreikius ir vartojimo 

įpročius.  

Dalijimosi automobiliu programose dalyvaujančių vien elektra varomų automobilių 

skaičius siekia 15 000, ir šis skaičius sparčiai auga. 

Įvairiose dalijimosi automobiliais veiklose dalyvauja 9 000 „ZOE“ ir „Twizy“ automobiliai; 

šiuo skaičiumi „Renault“ grupė dabar lyderiauja elektra varomų automobilių dalijimosi 

segmente Europoje ir daugelyje Europos sostinių veikia kaip: 

•  operatorius 

Kartu su savo partneriu „Ferrovial“, Ispanijos aptarnavimo ir infrastruktūros grupe, 2017 

m. „Renault“ grupė rinkai pristatė „ZITY“ dalijimosi automobiliu paslaugą Madride. Dabar šia 

paslauga aktyviai naudojasi per 360 000 klientų. Iki 2020 m. vasaros šis savitarnos dalijimosi 

automobiliu sprendimas buvo išplėstas į Paryžiaus regioną, kur „ZOE“ automobilių parką 

sudaro 500 elektromobilių. Trims mėnesiams praėjus po paslaugos pristatymo, ja naudojasi 

jau 220 000 klientų.  

• partneris vykdant dalijimosi automobiliu operacijas  

20-yje didžiausių Europos ir Lotynų Amerikos miestų; „Žaliasis judumas“ šešiuose 

Danijos, Švedijos ir Belgijos miestuose; „Fetch“ Amsterdame ir „Totem Mobi“, siūlanti 

„Renault Twizy“ dalijimosi automobiliu paslaugą Marselyje ir Monpeljė (Prancūzija). 

 

KROVININĖ VERSIJA 

„Spring Electric Cargo“, sukurtas prekybininkams, turi bagažinę, pasididinančią 

sulanksčius įprastinę galinę sėdynę; jis taip pat turi plastiko apmušalus ant dugno ir ant vidinių 

ratų gaubtų, keturias krovinio tvirtinimo kilpas ir vielos tinklo pertvarą, skiriančią priekyje 

sėdinčius keleivius nuo pakrovimo zonos. Šios specialios transporto priemonės krovimo ilgis 

yra 1 033 mm, tūris ‒ 800 litrai, naudingoji apkrova ‒ 325 kg. 

Baltos spalvos „Spring Electric Cargo“ turi visas standartines funkcijas, tarp jų ir rankinę 

oro kondicionavimo sistemą, radiją (su „Bluetooth“ funkcija, USB kištuku ir vieta išmaniojo 

telefono laikikliui), medžiaginius apmušalus, juodas granuliuotas išorines rankenas ir 
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veidrodėlius bei 14 colių metalo lakšto ratus su „standartine“ apdaila. Dėl optimalesnio svorio 

ši versija neturi atsarginio rato. 
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TECHNINĖS SAVYBĖS 

 

PARAMETRAI 

Ilgis: 3 734 mm 

Plotis: 1 622 mm (1 770 mm su veidrodėliais) 

Aukštis: 1 516 mm 

Tarpuratis: 2 423 mm 

Tuščio automobilio aukštis nuo žemės: 150 mm 

 

VARIKLIS 

Elektra varomas variklis 33 kW (44 arklio galios) 

Akumuliatorius 26,8 kWh 

AC krovimas iki 6,6 kW/ DC krovimas iki 30 kW (pasirenkama) 

Nuvažiuojamas atstumas: 225 km/140 mylių (WLTP) / 295 km/183 mylių (WLTP miesto 

ciklu) 

Didžiausias greitis: 125 km/val. (78 mylių/val.) 
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APIE 

„Dacia“ prekės ženklas priklauso „Renault“ grupei. „Dacia“ atstovybės yra 44 šalių, 

daugiausia Europoje ir Viduržiemio jūros regione. „Dacia“ prekės ženklas įkurtas Rumunijoje 

1968 m. „Renault“ grupei įsigijus šį prekės ženklą, 2004 m. grupė jį iš naujo pristatė rinkai kaip 

„Dacia Logan.“ „Dacia“ siūlo geriausią kainos ir kokybės santykį automobilių rinkoje. Jo 

žymiausi modeliai „Logan“, „Sandero“ ir „Duster“ pavertė prekės ženklą sėkmės istorija. 2019 

m. „Dacia“ pasiekė naują metinių pardavimų rekordą, pardavusi 737 000 automobilių ir 

pasiekusi beveik 7 milijonus vartotojų. 

Nuorodos 

Corporate website Groupe Renault 

Corporate website Groupe Renault 

Renault eWays website 

Easy Electric Life website 

 

 

https://group.renault.com/
https://fr.media.groupe.renault.com/
https://easyelectriclife.groupe.renault.com/fr/eways/
https://easyelectriclife.groupe.renault.com/fr/

