
Renault ALASKAN



Spēcīgs dizains

ALASKAN ar pedantisko stilu apvieno visu, ko sagaidāt no jaudīga, daudzpusīga automobiļa, ieskaitot 18 collu Diamond-cut vieglmetāla diskus, lai pārvaldītu 
ceļus, hromētu sāna virzienu rādītāju apdari spēcīgākām līnijām un “C” formas apgaismojumu, lai uzsvērto tā sportisko raksturu. Ar īpaši veidotajiem buferiem, 
sportiskajām līnijām un platajām riteņu arkām ALASKAN patiesi ir radīts, lai tiktu galā ar sarežģītākajiem ceļa apstākļiem. Gan automobilis, gan dizains ir 
piemērots visiem izaicinājumiem.







Ar bezatslēgas piekļuves funkciju nav nepieciešams meklēt atslēgas. 
Atver ALASKAN, vienkārši nospiežot durvju rokturi, un iedarbini 
to ar pogu Stop&Start. Esi gatavs doties ceļā! Brauciena laikā 
izbaudi komfortu jebkurā sēdeklī plašajā salonā ar apsildāmiem 
ādas* sēdekļiem priekšpusē un automātisku divu zonu apsildes 
un gaisa kondicionēšanas sistēmu ar ventilāciju aizmugurē. 
ALASKAN ir visi nepieciešamie tehniskie risinājumi patīkamam 
braucienam. Navigācijas sistēma ar 7 collu skārienekrānu ietver 
iebūvētu 360° kameru, lai maksimāli palielinātu redzamību, veicot 
manevrus pilsētā vai sarežģītos ceļa apstākļos. Instrumentu paneļa 
3D krāsu ekrāns ļauj tieši nolasīt būtisku ceļojuma informāciju, kā 
degvielas patēriņu un navigācijas sistēmas norādījumus. Vari visu 
uzmanību pievērst ceļam, jo Bluetooth® savienojamība un balss 
atpazīšanas funkcija, kas saistīta ar daudzfunkciju stūres ratu, ļauj 
pārvaldīt arī audio sistēmu.

*Vēršāda.

Braukšanas īpašības 
un komforts



ALASKAN nodrošina nevainojamu saķeri 
ar ceļu un maksimālu komfortu neatkarīgi 
no apvidus apstākļiem, tam ir kāpņu tipa 
rāmja konstrukcija, kas izgatavota no īpaši 
izturīga stiprināta tērauda vērpes stiprībai, un 
daudzsviru atsperojuma sistēma aizmugurējai 
balstiekārtai. Šasija un balstiekārta kopā 
piedāvā iespaidīgu klīrensu, augstu lietderīgo 
slodzi un lielisku vilktspēju. 

Izcils, izturīgs 
spēks
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Satriecošs sniegums
Etalona cienīgais dzinējs – Renault 2,3 dCi dīzeļdzinējs – nodrošina apbrīnojamu snieguma līmeni visa veida 
apvidū. ALASKAN lepojas ar labāko jaudas patēriņa proporciju savā klasē.

dCi 160 dzinējs

2,3 dCi 160 saražo 403 Nm maksimālo griezes momentu, kas 
pieejamas no 1500 apgr./min. Tas ir labākais savā klasē ar 
degvielas patēriņu kombinētajā ciklā tikai 6,3 l un CO2 izmešiem 
167 g/km. Šādu līmeni pilsētas satiksmē palīdz sasniegt 
sistēmas Stop&Start efektivitāte. Ar jaudīgu, ātri reaģējošu 
dzinēju, kas kombinēts ar labi pārvaldītu manuālu sešpakāpju 
pārnesumkārbu, ALASKAN nodrošina enerģisku sniegumu uz 
ceļa – patiesi nenogurdināms piedzīvojumu meklētājs.

dCi 190 dzinējs ar Twin Turbo tehnoloģiju

Uzlabots sniegums un degvielas ekonomija. 2,3 dCi Twin Turbo 
dzinējs apvieno zemu apgriezienu un augstu griezes momentu 
apvienojumu ar iespaidīgu jaudu – līdz 140 kW, sākot no 1500 
apgr./min. Twin Turbo tehnoloģijā ietverti divi turbokompresori 
ātrai reakcijai, uzsākot braukšanu, kā arī paātrinājuma laikā. Augsts 
jaudas līmenis garantē nepārtrauktu, pastāvīgu paātrinājumu.

4x2 vai 4x4 piedziņa

Izvēlies savu braukšanas režīmu: divu riteņu piedziņa braukšanai 
pa asfaltu ikdienā vai četru riteņu piedziņa apvidū, kur saķere 
ir minimāla. 4x4 režīms ir pieejams lielā un ļoti mazā ātrumā 
atkarībā no saķeres. Pārslēgšanas funkcija braukšanas laikā 
atvieglo pārslēgšanos no divu riteņu piedziņas uz četru riteņu 
piedziņu.

dCi 190 (140 kW)

dCi 160 (120 kW)

Griezes moments (Nm)

Jauda (kW)



Šī izturīgā, iespaidīgā pikapa vadīšanu atvieglo dažādas funkcijas, ieskaitot aizmugurējos automobiļa novietošanas sensorus, palīgu braukšanas uzsākšanai 
kalnup un ātruma vadību lejup. Izbaudi mierīgu braucienu ar septiņiem gaisa drošības spilveniem, ārkārtas bremzēšanas sistēmu, ABS un stabilitātes vadību... 
Vienkārši izbaudi braukšanas īpašības!

Palīgs braukšanas uzsākšanai kalnup. Uzsākot braukšanu slīpumā, divas 
sekundes automātiski tiek saglabāts bremžu spiediens, kas ļauj veikt manevru 
bez ripošanas atpakaļgaitā.

Ātruma vadība lejup. Sistēma ierobežo automobiļa 
ātrumu stāvās nogāzēs, vadītājam neizmantojot bremžu 
pedāli. Tas ļauj savaldīt automobili.

Droša braukšana

Aizmugurējie auto novietošanas sensori. Vieglākiem 
automobiļa novietošanas manevriem automobiļa 
novietošanas sensori ar atpakaļgaitas kameras un 
vadības līniju palīdzību 7 collu navigācijas ekrānā 
brīdina par šķēršļiem aiz automobiļa. Aizmugurējie 
sensori atskaņo aizvien ātrāku pīkstienu sērijas, 
tuvojoties šķēršļiem, kas atvieglo automobiļa 
novietošanas manevru izpildi.



Aizsardzība. Septiņi gaisa drošības spilveni (divi 
priekšpusē, divi sānos, divi sānu augšpusē, viens ceļgalu 
zonā), drošības jostas ar spriegotājiem, Isofix sistēma 
bērnu sēdeklīšu uzstādīšanai, trieciena absorbēšanas 
zonas pasažieru nodalījumā, galvas daļas stiprinājumi 
kakla aizsardzībai utt.

360° kamera. ALASKAN ļauj izvairīties no šķēršļiem ar 360° redzamības 
palīdzību: priekšējā buferī, durvju spoguļos un bagāžas nodalījuma durvīs ir 
uzstādītas četras kameras. Navigācijas ekrāns ietver 360° kameru ar skatu 
no augšas vieglākiem manevriem mazā ātrumā.

* Pieejams vēlāk. 

Aktīvā ārkārtas bremzēšana*. Ja nepieciešams pēkšņi 
bremzēt, sistēma darbojas ar ABS/ESC, lai samazinātu 
apstāšanās distanci.



Krāsas

Ledus balta (CO) Ūdeles brūna (M)

CO: necaurspīdīgs pārklājums
M: metālisks
Attēliem ilustratīva nozīme.

Melnkoka melna (M)

Ķieģeļu sarkana (CO)

Tumši zila  (M)

Mēness pelēka (M)Nakts pelēka (M)



Standarta aprīkojums

BUSINESS

Drošība
• Elektroniskā bremžu spēka sadale (EBD)
• Diferenciālā kontrole
• Diferenciāļa bloķēšana
• Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
• Ierobežotas slīdēšanas diferenciālis ar 

atslēgšanas pogu
• Bremžu pretbloķēšanas sistēma
• Aktīvā ārkārtas bremzēšana*
• Palīgs braukšanas uzsākšanai kalnup
• Ātruma vadība lejup
• 7 gaisa drošības spilveni (vadītāja, pasažiera, 

sānu, augšējie sānu un ceļgalu)
• Pasažiera gaisa drošības spilvens ar slēdzi
• Isofix bērnu sēdeklīša stiprinājuma punkti
• 3 regulējami aizmugurējie galvas balsti
• Ārējais sagaidīšanas apgaismojums “Pavadi 

mani mājās”

Virsbūves dizains
• Aizsardzības režģis aizmugures logā
• Priekšējais buferis virsbūves krāsā
• Aizmugurējais buferis ar melnu cauruli
• Matēts, melns radiatora režģis
•  Priekšējais režģis ar hromētu apdari
•  Priekšējie un aizmugurējie dubļu aizsargi
•  Hromēti logu rāmji
•  Spīdīgi melna dienas gaitas lukturu apmale
•  Melni sāna virzienu rādītāji ar dzinēja ieliktņiem
•  Melni ārējie durvju rokturi
•  Melns bagāžas nodalījuma rokturis
•  16 collu tērauda riteņu diski (255/70/R16)
•  Tērauda rezerves ritenis
•  LED bremžu gaismas
•  Četri āķi kravas kastē
•  4WD emblēma
 
Salona dizains
• Melni iekšējie rokturi
• 4 elektriski regulējami logi (priekšpusē un 

aizmugurē)
• 3 12 V kontaktligzdas
• Auduma apdare

Komforts un ērtība
• Apsildāmi priekšējie sēdekļi
• C kanālu stiprināšanas sistēma
• Daudzsviru aizmugurējā balstiekārta
• Audio vadības ierīces uz stūres rata
• Regulējams stūres rata augstums
• Kruīzkontrole un ātruma ierobežotājs
• Manuāla gaisa kondicionēšanas sistēma ar 

aizmugures ventilāciju
• 4 stāvokļos regulējams pasažieru sēdeklis
• 6 stāvokļos regulējams vadītāja sēdeklis
• Salona apgaismojums aizmugurē

Redzamība: Apgaismojums – atpakaļskata 
spoguļi – logi
•Dienasgaismas lukturi
•  Halogēnie priekšējie lukturi
•  Automātisks apgaismojums
•  Melni elektriski regulējami un apsildāmi durvju 

spoguļi, manuāla pielocīšana

Audio – multivide
•5 collu TFT 3D krāsu ekrāns ar borta datoru
•AM/FM/CD audio sistēma
•6 skaļruņi
•Bluetooth®/USB/Aux.

Uzglabāšana
•Divi centrālie glāžu turētāji priekšpusē
•Priekšējais roku balsts ar uzglabāšanas  
  nodalījumu

Automobiļa aizsardzība
•  Durvju tālvadības centrālā atslēga

Melna auduma salons Auduma apdare 16 collu Pangea 
tērauda diski

*Pieejams vēlāk.



Standarta aprīkojums

LIFE (BUSSINES +)

Virsbūves dizains
•  Bez aizsardzības režģa aizmugures logā
•  Bez aizmugures diferenciāļa bloķēšanas
•  Hromēts aizmugurējais buferis
•  Spīdīgs melns radiatora režģis ar hromētiem 

ieliktņiem
•  16 collu vieglmetāla diski (255/70/R16)
•  Tērauda rezerves ritenis
•  Spīdīgi melna miglas lukturu apmale
•  Dienas gaitas lukturi integrēti miglas lukturos
•  Hromēts bagāžas nodalījuma rokturis
•  Hromēti ārējie durvju rokturi

Salona dizains
•  Hromēti iekšējie durvju rokturi
•  Poga Stop & Start

Komforts un ērtība
•  Bezatslēgas piekļuve un iedarbināšana
•  Manuāla gaisa kondicionēšanas sistēma ar 

putekšņu filtru un aizmugures ventilāciju

Redzamība: Apgaismojums – atpakaļskata 
spoguļi – logi
•  Durvju sliekšņa apgaismojums
•  Hromēti elektriski regulējami un apsildāmi 

durvju spoguļi, elektriska pielocīšana

Uzglabāšana
• Saulesbriļļu turētājs

Auduma apdareMelna auduma salons 16 collu Pasadena 
tērauda diski



ZEN (LIFE +)

Virsbūves dizains
•  Vieglmetāla rezerves ritenis
•  Hromēta miglas lukturu apmale
•  Satīna pelēka priekšējā aizsargplāksne
•  Hromēti sāna virzienu rādītāji ar dzinēja 

ieliktņiem
•  Satīna sānu sliekšņi
•  18 collu melni Diamond-cut diski
•  Tonēti aizmugurējie logi

Salona dizains
•  Automātiski aptumšojams centrālais 

atpakaļskata spogulis
•  Ādas* stūres rats, pārnesumu pārslēgsviras 

uzgalis un stāvbremze

Komforts un ērtība
•  Navigācijas ekrānā iebūvēta atpakaļgaitas 

kamera
•  Automātiska divu zonu apsildes un gaisa 

kondicionēšanas sistēma
•  Automātiski priekšējie lukturi
•  Saules aizsegs ar apgaismotu spogulīti

Audio – multivide
•  7 collu skārienekrāna navigācija
•  AM/FM/CD audio sistēma
•  Bluetooth®/USB/Aux.

*Vēršāda.

Auduma apdareMelna auduma salons 18 collu melni Diamond-cut 
Savanna diski

Standarta aprīkojums



Drošība 
• Bez rezerves riteņa
• Riepu labošanas komplekts
 

Virsbūves dizains 
• Satīna pelēki jumta stieņi

Salona dizains
• Ādas* salona apdare
• Ādas* apdare

Komforts un ērtība
• 8 stāvokļos elektriski regulējams vadītāja 
  sēdeklis
• Atpakaļgaitas radars ar 4 sensoriem un 
  3 brīdinājuma zonām

Redzamība: Apgaismojums – atpakaļskata 
spoguļi – logi
• LED dienas gaitas lukturi
• Priekšējo lukturu mazgātājs
• LED priekšējie lukturi

Audio – multivide 
• 360° kamera ar 4 kamerām (durvju spoguļi, 

priekšējais un aizmugurējais buferis)

Uzglabāšana
•  Glabāšanas nodalījums aiz priekšējiem 

sēdekļiem 

INTENS (ZEN +)

Standarta aprīkojums

Melnas ādas* salons Ādas* apdare 18 collu melni Diamond-cut 
Savanna diski

*Vēšāda.



Dzinēji
dCi 160, 

mehāniskā pārnesumkārba
dCi 190, 

mehāniskā pārnesumkārba
dCi 190, 

automātiskā pārnesumkārba
Degvielas tips dīzeļdegviela / (biodīzeļdegviela B10 maks.) dīzeļdegviela / (biodīzeļdegviela B10 maks.) dīzeļdegviela / (biodīzeļdegviela B10 maks.)
Emisijas standarts Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Dzinēja tips M9T 2.3 dCi M9T 2.3 dCi M9T 2.3 dCi
Ieplūdes sistēma Single Turbo Twin Turbo Twin Turbo
Padeve (iesmidzināšanas veids) tiešā iesmidzināšana – Common Rail tiešā iesmidzināšana – Common Rail tiešā iesmidzināšana – Common Rail
Emisijas vadības sistēma DPF + SCR DPF + SCR DPF + SCR
Tilpums (cm3) 2,298 2,298 2,298
Cilindru/vārstu skaits 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Maks. jauda, kW, EEK (ZS) pie dzinēja apgriezieniem (apgr./min) 120 (160) / 3,750 140 (190) / 3,750 140 (190) / 3,750
Maks. griezes moments, Nm, EEK (m/kg) 403 / 1,500 - 2,500 450 / 1,500 - 2,500 450 / 1,500 - 2,500
Sistēma Stop&Start jā jā -

PĀRNESUMKĀRBA
Pārnesumkārbas tips sešpakāpju manuālā pārnesumkārba sešpakāpju manuālā pārnesumkārba septiņpakāpju automātiskā pārnesumkārba

STŪRES IEKĀRTA
Stūres mehānisms stūres statnis ar hidraulisko pastiprinātāju stūres statnis ar hidraulisko pastiprinātāju stūres statnis ar hidraulisko pastiprinātāju
Apgriešanās apļa diametrs starp apmalēm/sienām (m) 12.4m / 13.2m 12.4m / 13.2m 12.4m / 13.2m
Stūres pagrieziens (no atdures līdz atdurei) 3.4 3.4 3.4

DISKI UN RIEPAS
Tērauda diski 16 collu
Vieglmetāla diski 16 collu vai 18 collu 18 collu 18 collu
Standarta 18 collu riepas 255 / 70R16 - 255 / 60R18 255 / 60R18 255 / 60R18

SNIEGUMS
Maksimālais ātrums (km/h) 172 184 180
0–100 km/h (s) 12 10.8 10.8

PATĒRIŅŠ UN IZMEŠI
CO2 (g/km) 167 167 183
Cikls ārpus pilsētas (l/100km) 6,1 6 5,9
Cikls pilsētā (l/100km) 6,8 6,9 8,7
Kombinētais cikls (l/100km) 6,3 6,3 6,9

MASA  (kg) 
Pašmasa (bez papildaprīkojuma) 2,090 2,103 2,086
Pašmasa uz priekšējās ass 1,320 1,320 1,320
Pašmasa uz aizmugurējās ass 1,750 1,750 1,750
Transportlīdzekļa pilna masa (GVW) 3 035 3 035 3 035
Transportlīdzekļa – vilcēja pilna masa (GVW) 6,000 6,000 6,000
Kravnesība(1) 1,020 1,007 1,024
Maksimālā piekabes (ar bremžu sistēmu) masa 3,500 3,500 3,500
Maksimālā (bez bremžu sistēmas) piekabes masa 750 750 750

TILPUMS
Degvielas tvertne (l) 73 73 73
AdBlue tvertne (l) 17 17 17

(1) Kravnesība norādīta zemākajam aprīkojuma līmenim.



Piederumi

Atpūta un dizains

2. 3.

1. Paklājiņi. Pilns paklājiņu klāsts visiem lietošanas veidiem! Pielāgots gumijas paklājiņš, kas pasargā salonu no mitruma un cita veida traipiem uz auduma. 2-3. Dekoratīvie stieņi. Hromēti dekoratīvie 
stieņi priekšpusei, aizmugurei, sāniem un kravas kastei ļauj uzsvērt automobiļa izturīgo un spēcīgo izskatu, pasargājot to no nelieliem bojājumiem ikdienas braucienos.

1.



Kravas kastes izkārtojums un aizsardzība

4. Cietais jumts. Cietais jumts palielina glabāšanas telpu, pasargājot kravu no sliktiem laikapstākļiem un zādzībām. Divu toņu apdare piešķir stilam pievilcīgas nianses. 5. Alumīnija kravas kastes 
pārsegs ar hromētiem kravas kastes pretapgāšanās stieņiem. Izturīgais, uzbīdāmais alumīnija pārsegs pasargā kravu no saules, sliktiem laikapstākļiem un ziņkārīgiem skatiem. Patiesi izteiksmīgam 
izskatam iespējams pievienot hromētu kravas kastes pretapgāšanās stieni. 6. Kravas kastes nodalījums. Slēdzams nodalījums piedāvā papildu nosegtu glabāšanas telpu. 7. Kravas kastes organizētājs. 
Viegli piestiprināt oriģinālajām kravas kastes sliedēm. Lieliski piemērots, lai ieviestu kārtību iekraušanas zonā un sadalītu to nodalījumos. 8. Kravas kastes plastmasas aizsargieliktnis. Ieliktnis ar 
aizsargājošu, neslīdošu pārklājumu, lai ilgtermiņā pasargātu iekraušanas virsmu un nodrošinātu vieglu iekraušanu un izkraušanu. 9. Bagāžas nodalījuma durvju palīgs. Šī funkcija uzņemas bagāžas 
nodalījuma durvju svaru, lai tās varētu viegli un droši atvērt.

5.

6.

9.7. 8.

4.



Aprīkojums un papildaprīkojums

BUSINESS LIFE ZEN INTENS
DROŠĪBAS UN BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMAS
Bremžu pretbloķēšanas sistēma • • • •
Ārkārtas bremzēšanas palīgs • • • •
Elektroniskā bremžu spēka sadale (EBD) • • • •
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) • • • •
Diferenciālā kontrole • • • •
Aizmugures diferenciāļa bloķēšana • ¤ ¤ ¤
Ierobežotas izslīdēšanas diferenciālis • • • •
Palīgs braukšanas uzsākšanai kalnup • • • •
Ātruma vadība lejup • • • •
Navigācijas ekrānā iebūvēta atpakaļskata kamera - - • •
360° kamera - - ¤ •
7 gaisa drošības spilveni (vadītāja, priekšējā pasažiera, vadītāja ceļgalu, sānu un augšējie sānu) • • • •
Ārējais sagaidīšanas apgaismojums (“Pavadi mani mājās”) • • • •
Isofix bērnu sēdeklīša stiprinājuma punkti • • • •
Tērauda rezerves ritenis • • - -
Vieglmetāla rezerves ritenis - - • ¤
3 regulējami aizmugurējie galvas balsti • • • •
VIRSBŪVES DIZAINS
Aizsardzības režģis aizmugures logā • - - -
Priekšējais buferis virsbūves krāsā • • • •
Melna aizmugurējā caurule • - - -
Matēts, melns radiatora režģis • • • •
Hromēts aizmugurējais buferis - • • •
Spīdīgs melns režģis ar hromētiem ieliktņiem - • • •
Priekšējais režģis ar hromētu apdari • • • •
Melni sāna virzienu rādītāji ar dzinēja ieliktņiem • - - -
Hromēti sāna virzienu rādītāji ar dzinēja ieliktņiem - • • •
Spīdīgi melna dienas gaitas lukturu apmale • • - -
Hromēta miglas lukturu apmale - - • •
Spīdīgi melna miglas lukturu apmale - • • •
Hromēti logu rāmji • • • •
Priekšējie un aizmugurējie dubļu aizsargi • • • •
Melni ārējie durvju rokturi • - - -
Hromēti ārējie durvju rokturi - • • •
Melni elektriski regulējami un apsildāmi durvju spoguļi, manuāla pielocīšana • - - -
Hromēti elektriski regulējami un apsildāmi durvju spoguļi, elektriska pielocīšana - • • •
Melns bagāžas nodalījuma rokturis • - - -
Hromēts bagāžas nodalījuma rokturis - • • •
Satīna pelēka priekšējā aizsargplāksne - - • •
Satīna sānu slieksnis - - • •
Satīna pelēki jumta stieņi - - P •
16 collu tērauda diski (255/70 R16) • - - -
16 collu vieglmetāla diski (255/70 R16) - • - -
18 collu vieglmetāla diski (255/60/R18) - - • •
C kanālu stiprināšanas sistēma • • • •
4WD emblēma • • • •



BUSINESS LIFE ZEN INTENS
SALONA DIZAINS
4 elektriski regulējami logi (priekšpusē un aizmugurē) • • • •
Melni iekšējie rokturi • - - -
Hromēti iekšējie rokturi - • • •
3 12 V kontaktligzdas • • • •
Automātiski aptumšojams centrālais atpakaļskata spogulis - - • •
Ādas  stūres rats, pārnesumu pārslēgsviras uzgalis un stāvbremze - - • •
Auduma apdare • • • -
Ādas* apdare - - - •
Ādas* salona apdare - - - •
KOMFORTS
Daudzsviru aizmugurējā balstiekārta • • • •
Kruīzkontrole un ātruma ierobežotājs • • • •
Regulējams stūres rata augstums • • • •
Audio sistēmas vadības ierīces uz stūres rata • • • •
6 stāvokļos regulējams vadītāja sēdeklis • • • -
4 stāvokļos regulējams pasažiera sēdeklis • • • •
Apsildāms priekšējais sēdeklis • • • •
8 stāvokļos elektriski regulējams vadītāja sēdeklis - - - •
Atpakaļgaitas radars ar 4 sensoriem un 3 brīdinājuma zonām - - - •
Poga Stop&Start • • • •
Bezatslēgas piekļuve un iedarbināšana - • • •
Manuāla apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma ar putekšņu filtru • • - -
Automātiska divu zonu apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma - - • •
Aizmugures ventilācija • • • •
Saules aizsegs ar apgaismotu spogulīti - - • •
Salona apgaismojums aizmugurē • • • •
REDZAMĪBA: APGAISMOJUMS – ATPAKAĻSKATA SPOGUĻI – LOGI
Automātisks apgaismojums • • • •
Dienas gaitas lukturi (iebūvēti miglas lukturos) - • • -
Halogēni priekšējie lukturi • • • -
LED dienas gaitas lukturi - - P •
LED Pure Vision priekšējie lukturi ar mazgātāju - - P •
Tonēti aizmugurējie logi - - • •
Automātiski aptumšojams salona atpakaļskata spogulis - - • •
Durvju sliekšņa apgaismojums - • • •
Jumta lūka - - - ¤
AUDIO – MULTIVIDE
TFT 5 collu 3D krāsu ekrāns ar borta datoru • • • •
AM/FM/CD audio sistēma • • • •
7 collu skārienekrāna navigācijas sistēma - - • •
6 skaļruņi • • • •
Bluetooth®/USB/Aux. • • • •
UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI
Divi centrālie glāžu turētāji priekšpusē • • • •
Priekšējais roku balsts ar uzglabāšanas nodalījumu • • • •
Saulesbriļļu turētājs - • • •
Glabāšanas nodalījums aiz priekšējiem sēdekļiem - - - •
AUTOMOBIĻA AIZSARDZĪBA
Tālvadības centrālā atslēga • • • •
Atslēgšanas sistēma (ar durvju roktura pogu) un poga Stop&Start iedarbināšanai - • • •

• standarta aprīkojums; ¤ papildu aprīkojums; P = pakotnes elements; - nav pieejams. * Vēšāda. Sēdekļu spilvenu priekšpuse, atzveltnes un sānu balsti apvilkti ar krāsotu, koriģētu graudaino ādu/vēšādu. Pārējās daļas apvilktas ar pārklātu audumu.



Izmēri

IZMĒRI (mm)
A Kopējais garums 5,399 / 5,332*
B Garenbāze 3,150
C Priekšējā pārkare 939
D Aizmugurējā pārkare 1,310 / 1,245*
E Priekšējā šķērsbāze 1,570
F Aizmugurējā šķērsbāze 1,570
G/G1 Kopējais platums bez/ar durvju spoguļiem 1,850 / 2,075
H Augstums bez kravas un jumta stieņiem 1,810 / 1,805*
H1 Augstums bez kravas ar jumta stieņiem 1,841
J Kravas kaste, 16 collu diski / 18 collu diski 805 / 815 - 805*
K Priekšējā/aizmugurējā diferenciāļa klīrenss 223 / 232 / 219 / 237
L Vieta ceļgaliem, priekšpusē / otrajā rindā 679/589
M Salona platums priekšpusē 1,398
M1 Salona platums aizmugurē 1,360

IZMĒRI (mm)
N Priekšpuses salona platums no durvju paneļa līdz durvju panelim 1,450
N1 Aizmugures salona platums no durvju paneļa līdz durvju panelim 1,441
P Augstums zem jumta, priekšpusē, ar sēdekli vidējā pozīcijā 110
Q Attālums no griestiem līdz sēdeklim, aizmugurē 80
Y Kravas kaste: Platums 1,560
Y1 Kravas kaste: Platums starp riteņu arkām 1,130
Y2 Kravas kaste: lietderīgais augstums 474
Z Kravas kaste: garums 1,578
R Leņķis 29° / 30°*
R1 Braukšanas uzsākšanas leņķis 25° / 27°*

Apgriešanās rādiuss starp sienām (m) 6.2 / 6.6
Kravas kaste: virsma, m2 2.46
Kravas kaste: efektīvais tilpums, m3 1.17

* Versija drošibas stieņiem aizmugurē.





Iepazīstiet RENAULT ALASKAN plašāk
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Tika veikti visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka šī publikācija drukāšanas brīdī ir precīza un aktuāla. Šis dokuments ir izveidots, izmantojot pirmsprodukcijas un prototipa modeļus. Saskaņā ar nepārtrauktu produktu uzlabošanas politiku, 
Renault patur tiesības jebkurā brīdī mainīt minētās un aprakstītās specifikācijas, automobiļus un piederumus. Visas šāda veida izmaiņas tiek paziņotas Renault izplatītājiem pēc iespējas ātrāk. Atkarībā no pārdošanas valsts dažas versijas var atšķirties, 
un daži piederumi var nebūt pieejami (kā standartaprīkojums, papildaprīkojums vai piederums). Lai iegūtu jaunāko informāciju, lūdzu, sazinies ar tuvāko izplatītāju. Tehnisku drukāšanas iemeslu dēļ šajā dokumentā attēlotās krāsas var nedaudz 
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