
Obsahu tejto publikácie, jej presnosti a aktuálnosti k dátumu jej tlače sme venovali maximálnu starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série alebo prototypu. V rámci politiky neustáleho zdokonaľovania 
svojich produktov si RENAULT vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť špecifikácie aj opisované a  predstavované vozidlá. Tieto úpravy RENAULT svojim dílerom oznámi v  čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu 
líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenie nemusí byť k dispozícii (ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo). Niektoré prvky voliteľného vybavenia sa môžu vylučovať alebo byť medzi sebou 
prepojené. Fotografie v tejto publikácii nemusia presne zodpovedať popisu verzie ponúkanej na českom trhu. Spojte sa so svojím dealerom Renault, aby vám poskytol najnovšie informácie o našich produktoch. Z technických 
a polygrafických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálu vnútorného vybavenia. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek reprodukcia tejto publikácie 
alebo jej časti, vykonaná akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RENAULT je zakázaná. Táto publikácia nie je obchodnou ponukou v zmysle ustanovení 
občianskeho zákonníka.

               Autori fotografií:  ©Renault Marketing, 3D-Commerce, B. Konoski, M. Sigal – Vytlačené v EU – Júl 2017.   SK 10/2017 – R3072

Renault ALASKAN
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na www.renault.sk

Renault odporúča





Stvorený pre dobrodružstvo
Robustný a atraktívny ALASKAN vyčnieva z davu. Moderný, atletický dizajn ho vo svete
pick-upov odlišuje od ostatných. Renault ALASKAN dáva svojim vzhľadom jasne najavo, 
že ide o automobil so skutočným charakterom, pripraveným na všetko. Sila Renault 
ALASKAN je zjavná na prvý pohľad, ale jeho agilitu objavíte až za volantom. S týmto 
vozidlom môžete zažiť čokoľvek, prácu aj absolútnu slobodu. S Renault ALASKAN nie je 
váš každodenný život ničím limitovaný.



Z Renault ALASKAN vyžaruje všetko, čo by ste očakávali od silného, univerzálneho vozidla. Upúta vás dizajn 18" diskov z ľahkých zliatin s diamantovým 
efektom, chrómovanými detailmi a prednými svetlometmi so svetelným podpisom v tvare písmena „C”. Mohutné nárazníky, atletické línie a široké podbehy 
dávajú jasne najavo, že ALASKAN je skonštruovaný tak, aby sa vysporiadal s tými najťažšími jazdnými podmienkami.

Mohutný dizajn



Jazdné vlastnosti  
a komfort
Vďaka bezkľúčovému odomykaniu svoj ALASKAN otvoríte 
jednoducho stlačením kľučky, naštartujete ho štartovacím 
tlatlačidlom a môžete vyraziť! Veľkorysá kabína, pohodlné sedadlá 
potiahnuté kožou alebo dvojzónová automatická klimatizácia 
s výduchmi pre cestujúcich vzadu zabezpečujú pohodlné cestovanie 
za každých okolností. ALASKAN sa pýši všetkými technológiami, 
ktoré potrebujete na ľahkú jazdu. Súčasťou navigácie so 7" 
dotykovou obrazovkou je vstavaná 360° kamera, ktorá maximalizuje 
viditeľnosť pri manévrovaní v mestskom prostredí alebo v ťažkom 
teréne. Farebný displej palubného počítača zobrazuje dôležité 
informácie o jazde, ako spotrebu alebo pokyny navigácie. Pohodlie 
a bezpečnosť zvyšuje aj Bluetooth® hands-free a multifunkčný 
volant, ktorý ovláda aj audiosystém.



Skonštruovaný 
tak, aby  
sa nezľakol 
žiadneho terénu
Nikdy neviete, čo vás čaká na konci cesty. 
ALASKAN je vďaka svojmu robustnému 
odol nému podvozku, motoru s maximálnym 
krútiacim momentom dostupným pri nízkych 
otáčkach a  viacprvkovej zadnej náprave 
pripravený na čokoľvek. Pohon všetkých kolies 
môžete prepnúť aj počas jazdy. Samosvorný 
zadný diferenciál (za príplatok) a elektronický 
diferenciál so zníženým preklzom na všetkých 
kolesách zaručujú vynikajúce jazdné vlastnosti 
v teréne.



Sila  
a robustnosť
Podvozok s rebrinovým rámom vyrobený 
z vysoko odolnej zosilnenej ocele pre torznú 
tuhosť a viacprvková zadná náprava majú 
zásluhu na tom, že ALASKAN drží dokonale 
na vozovke bez ohľadu na povrch. Podvozok 
a náprava zaisťujú spoločne veľkorysú svetlú 
výšku, vysokú užitočnú hmotnosť a možnosť 
ťahať naozaj ťažké predmety.



Ohromujúci výkon
Dieselový motor s objemom 2,3 litra poskytuje vysoký výkon a ohromný krútiaci moment. Renault ALASKAN sa môže pýšiť najlepším 
pomerom výkonu a spotreby vo svojej triede.

Krútiaci moment (Nm) Výkon (k)

dCI 160 (120 kW)

dCI 190 (140 kW)

Motor dCi 160

Motor 2.3 dCi produkuje krútiaci moment 403 Nm, ktorý je 
k dispozícii už od 1500 ot./min. Vysoká efektivita motora sa odráža 
v pôsobivej ekonomike prevádzky s kombinovanou spotrebou 
paliva iba 6,3 l/100 km a emisiami CO2 167 g/km. K tomuto 
výsledku prispieva systém Stop & Start v mestskej prevádzke. 
Silný, pohotovo reagujúci motor je spojený so 6-stupňovou 
manuálnou prevodovkou. ALASKAN je s týmto motorom živým 
pracantom a neúnavným dobrodruhom.

Motor dCi 190 s technológiou Twin Turbo

Vysoký výkon a zároveň priaznivá spotreba paliva. Motor 2.3 dCi 
190 produkuje maximálny výkon 140 kW/190 k a pôsobivý krú-
tiaci moment až 450 Nm. K týmto parametrom dopomáhajú 
dve turbodúchadlá, ktoré zabezpečujú pohotovú reakciu pri 
rozjazde a zrýchlenie.

Pohon 4×2 alebo 4×4

Vyberte si druh pohonu podľa aktuálnych podmienok. Pohon 
zadnej nápravy je ideálny pre každodennú jazdu na asfalte. 
Vďaka elektronickému diferenciálu s obmedzeným preklzom 
(eLSD) zvládne aj ľahší terén poľnej cesty. V prípade potreby 
môžete však za jazdy prepnúť do režimu 4H a pripojiť tak pohon 
prednej nápravy, ktorá zaistí dostatočnú priľnavosť. Pre extrémne 
podmienky (hlboké bahno, piesok či sneh) je tu potom režim 4L.1000 2000 3000 4000 5000
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Postará sa  
o všetko
Renault ALASKAN je navrhnutý tak, aby bez ťažkostí mohol 
previezť alebo utiahnuť naozaj ťažký náklad, a to pri práci, ale 
aj na dobrodružných výpravách. Zadné výklopné dvere unesú 
až 500 kg. Dômyselný systém na upevnenie nákladu so štyrmi 
hákmi, ktoré sa dajú posúvať po celej dĺžke korby vozidla, vám 
umožní bezpečné upevnenie a prevážanie nákladu. ALASKAN 
je spoľahlivé vozidlo, ktoré je schopné ťahať až 3,5 tony a jeho 
užitočná hmotnosť je až 1 tona.



Univerzálny 
spoločník pre 
prácu aj zábavu
Renault ALASKAN ponúka veľa dômyselných funkcií, ktoré 
z neho robia nenahraditeľného spoločníka. Interiér ponúka veľké 
množstvo úložných schránok, ktoré sú po ruke. Hardtop zväčšuje 
úložný priestor. Navyše je uzamykateľný a umožňuje bezpečný 
prevoz vašich osobných vecí. ALASKAN je perfektný spoločník 
nielen na prevážanie náradia počas týždňa, ale napríklad aj na 
prepravu vašej štvorkolky či motocykla na vaše dobrodružné 
výpravy.



Bezpečnosť

Vďaka veľkému počtu asistenčných systémov, vrátane zadných parkovacích senzorov, asistenta na rozjazd do kopca a asistenta na zjazd z kopca, sa tento impozantný 
pick-up šoféruje jednoducho. Užite si uvoľnenú jazdu, vďaka bohatej bezpečnostnej a komfortnej výbave.

Asistent na rozjazd do kopca: Pri rozbiehaní do kopca sa tlak v brzdách 

automaticky udržiava po dobu dvoch sekúnd, aby ste sa mohli pohodlne 

rozbehnúť.

Asistent na zjazd z kopca: Tento systém obmedzuje 

rýchlosť vozidla na prudkých svahoch bez toho, aby 

vodič musel ovládať brzdový pedál.

Zadná parkovacia kamera a senzory: Pre ľahšie 

parkovanie sú k dispozícii zadné parkovacie senzory 

a parkovacia kamera. Jej obraz sa prenáša na 7" ob-

razovku multimediálneho navigačného systému. Pre 

jednoduchšie parkovacie manévre kamera zobrazuje 

vodiace čiary.

360° kamerový systém: ALASKAN vám umožní vyhnúť sa prekážkam 

s 360° kamerovým systémom. Kamery sú štyri: na prednom nárazníku, 

vonkajších spätných zrkadlách a výklopných zadných dverách. Súčasťou 

obrazovky navigácie je 360° obraz z vtáčej perspektívy pre ľahšie manévre 

pri nízkych rýchlostiach.

Bezpečnosť: Sedem airbagov (dva čelné, dva bočné, 

dva hlavové, jeden kolenný), bezpečnostné pásy 

s  predpínačmi alebo systém Isofix na inštaláciu 

detských autosedačiek zaručujú vysokú úroveň 

bezpečnosti.

Aktívne núdzové brzdenie*: Ak potrebujete náhle 

zabrzdiť, pracuje systém s  funkciami ABS/ESC, 

s ktorých pomocou skráti brzdnú dráhu.

* K dispozícii neskôr.



Farby karosérie

Biela Glacier

Červená Brick 

Modrá Deep*

Sivá Night *

Čierna Ebony* Hnedá Vison*

Sivá Lunar*

* Metalický lak.



Výbava
LIFE 

Interiér s čiernym látkovým čalúnením Látkové čalúnenie 16" disky kolies z ľahkých  
zliatin, dizajn Pasadena

Dizajn exteriéru
•	 Chrómovaný zadný nárazník, spätné zrkadlá 

a kľučky dverí
•	 Lesklá čierna mriežka chladiča s chrómovými 

prvkami
•	16" disky kolies z ľahkých zliatin
•	Rezervné koleso z ľahkých zliatin
•	Rámčeky hmlových svetiel v lesklej čiernej farbe

Dizajn interiéru
•	Chrómované vnútorné kľučky dverí
•	Štartovanie štartovacím tlačidlom

Viditeľnosť
•	Osvetlenie prahu dverí
•	Hmlové svetlomety

Komfort
•	Bezkľúčové odomykanie a štartovanie
•	Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom
•	Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Bezpečnosť
•	 7 airbagov (airbag vodiča, airbag spolujazdca, 

bočné airbagy, hlavové airbagy a kolenný airbag)
•	Systém uchytenia detskej autosedačky ISOFIX
•	Asistent na rozjazd do kopca
•	Asistent na zjazd z kopca

Úložné priestory
•	Držiak slnečných okuliarov

ZEN (LIFE +)

Interiér s čiernym látkovým čalúnením Látkové čalúnenie 18" disky kolies z ľahkých  
zliatin, čierne s diamantovým 

efektom, dizajn SavannaKomfort
•	Zadná parkovacia kamera
•	Automatická dvojzónová klimatizácia
•	Svetelný senzor
•	Slnečná clona s osvetleným zrkadlom

Dizajn interiéru
•	 Kožou potiahnutý volant, hlavica radiacej páky 

a ručná brzda

Dizajn exteriéru
•	Chrómované rámčeky hmlových svetiel
•	 Hmlové svetlomety s integrovanou funkciou 

denného svietenia
•	Saténovo sivý predný difúzor
•	Smerové bočné svetlá s chrómovým prvkom
•	Saténové bočné nášľapy
•	 18" disky kolies z ľahkých zliatin,  

čierne s diamantovým efektom
•	Zatmavené zadné okná
•	Chrómované lišty v dolnej časti bočných okien

Multimédiá
•	 Multimediálny systém so 7" dotykovým dis-

plejom a integrovanou navigáciou

Viditeľnosť
•	 Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie 

spätné zrkadlá

Multimédiá
•	 5" TFT 3D farebná obrazovka s palubným 

počítačom 
•	Audio s CD a Bluetooth® handsfree



Výbava
INTENS (ZEN +)

Interiér s koženým čalúnením Kožené čalúnenie 18" disky kolies z ľahkých  
zliatin, čierne s diamantovým 

efektom, dizajn SavannaViditeľnosť
•	 Predné svetlomety LED Pure Vision  

s ostrekovačmi

Dizajn exteriéru
•	Saténovo sivé strešné lišty
•	 Nastaviteľná fixácia nákladu ku korbe pomocou 

systému „C-channel system“

Komfort
•	 Vyhrievané predné sedadlá elektricky 

nastaviteľné v 8 smeroch
•	Inteligentný parkovací asistent
•	Panoramatický kamerový parkovací systém

Dizajn interiéru
•	Kožené čalúnenie

Motory
Energy dCi 160 manuálna prevodovka Energy dCi 190 manuálna prevodovka Energy dCi 190 automatická prevodovka

Emisná norma Euro 6b Euro 6b Euro 6b

Systém preplňovania Single Turbo Twin Turbo Twin Turbo

Typ vstrekovania Priame vstrekovanie – common rail Priame vstrekovanie – common rail Priame vstrekovanie – common rail

Zdvihový objem (cm3) 2 298 2 298 2 298

Počet valcov / ventilov 4 valce / 16 ventilov 4 valce / 16 ventilov 4 valce / 16 ventilov

Maximálny výkon kW (k) pri otáčkach (ot./min.) 120 (160) / 3 750 140 (190) / 3 750 140 (190) / 3 750

Maximálny krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (ot./min.) 403/1 500 – 2 500 450/1 500 – 2 500 450/1 500 – 2 500

Systém Stop & Start Áno Áno Nie

PREVODOVKA
Typ prevodovky 6-stupňová manuálna 6-stupňová manuálna 7-stupňová automatická

RIADENIE
Riadenie Hrebeňové riadenie s hydraulickým posilňovačom Hrebeňové riadenie s hydraulickým posilňovačom Hrebeňové riadenie s hydraulickým posilňovačom

Priemer otáčania (stopový/obrysový) 12,4 m / 13,2 m 12,4 m / 13,2 m 12,4 m / 13,2 m

KOLESÁ A PNEUMATIKY
Disky kolies z ľahkých zliatin 16" alebo 18" 18" 18"

Štandardné pneumatiky 255/70 R16 – 255/60 R18 255/60 R18 255/60 R18

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h) 172 184 180

0 – 100 km/h (s) 12 10,8 10,8

HMOTNOSŤ (Kg)
Prevádzková hmotnosť* 2 090 2 103 2 086

Maximálne zaťaženie prednej nápravy 1 320 1 320 1 320

Maximálne zaťaženie zadnej nápravy 1 750 1 750 1 750

Celková hmotnosť vozidla 3 035 3 035 3 035

Maximálne užitočné zaťaženie* 945 932 949

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu 3 500 3 500 3 500

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu 750 750 750

Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy 6 000 6 000 6 000

OBJEM
Palivová nádrž (l) 73 73 73

AdBlue (l) 17 17 17

* Údaje o hmotnostiach sa môžu líšiť v závislosti od výbavy daného vozidla.



Príslušenstvo
Zábava a dizajn

1. Koberce. Boli navrhnuté priamo pre model ALASKAN. Presne kopírujú podlahu, držia na svojom mieste a vynikajú vysokou životnosťou. 2. – 3. Styling. SUV rámy aj zadný 
ochranný rám na korbu zvýraznia robustný, silný vzhľad vášho vozidla a zároveň ho chránia pred poškodením.

1. 2. 3.

Usporiadanie úložného priestoru a jeho ochrana

4. Hardtop. Zväčšuje úložný priestor a súčasne chráni náklad pred zlým počasím a krádežou. Bočný panel korešponduje s farbou karosérie vozidla. 5. Roleta a zadný ochranný 
rám na korbu. Táto robustná hliníková uzamykateľná roleta chráni náklad pred slnkom, zlým počasím a zvedavými pohľadmi. Pre skutočne výrazný vzhľad je možné korbu doplniť 
rámom z nehrdzavejúcej ocele. 6. Uzamykateľný box. Umožní vám bezpečne uložiť časť batožiny a zároveň využívať výhody otvorenej korby. 7. Organizér. Umožní rozdeliť korbu 
na dve časti. Jednoduchá montáž vďaka upevneniu k originálnym lištám korby. 8. Plastová tvarovaná vložka korby. Obloženie chráni karosériu aj prepravovaný náklad. Vyrobená 
z odolného a nekĺzavého materiálu. 9. Asistent zadných výklopných dverí korby. Praktický pomocník, ktorého oceníte každý deň.

7. 8. 9.

6.4.

5.



Rozmery

ROZMERY (mm)
A Celková dĺžka 5 399
B Rázvor 3 150
C Predný previs 939
D Zadný previs 1 310
E Predný rozchod 1 570
F Zadný rozchod 1 570
g/g1 Celková šírka bez spätných zrkadiel/so zrkadlami 1 850 / 2 075
H Výška nezaťaženého vozidla bez strešných líšt 1 810 
H1 Výška nezaťaženého vozidla so strešnými lištami 1 841
J Prah korby, 16" kolesá / 18" kolesá 805 / 815
K  Predná / zadná rozdielová svetlá výška 223 / 232 / 219 / 237
L Priestor pre kolená vpredu / 2. rad 679 / 589
M Šírka v lakťoch vpredu 1 398
M1 Šírka v lakťoch vzadu 1 360
N Šírka v ramenách vpredu 1 450

ROZMERY (mm)
N1 Šírka v ramenách vzadu 1 441
P Výška pod strechou vpredu 110
Q Výška pod strechou vzadu 80
Y Šírka korby 1 560
Y1 Šírka korby medzi podbehmi kolies 1 130
Y2 Výška korby 474
Z Dĺžka korby 1 578
R Predný nájazdový uhol 29° / 30°
R1 Zadný nájazdový uhol 25° 

Priemer otáčania (stopový / obrysový) 12,4 / 13,2
Ložná plocha v m2 2,46
Užitočný objem v m3 1,17

Služby spoločnosti Renault. Pre pokoj na duši.

Financovanie
Stále si myslíte, že vaše nové auto nie je na 
dosah? Vďaka nášmu značkovému financovaniu 
Renault Finance nikdy nebolo jednoduchšie ho 
získať! Ponúkneme vám zaujímavú úrokovú mie-
ru, atraktívne sadzby havarijného poistenia, a to 
bez skrytých poplatkov.

Predĺžená záruka
Zabezpečte sa pred nepredvídateľnými výdavka-
mi na výmenu či opravu mechanických, elektro-
nických či elektrických dielov. 

Servisné zmluvy
Stačí si len vybrať počet kilometrov podľa 
vášho obvyklého nájazdu a vaše vozidlo 
bude po dobu až piatich rokov v odbornej 
starostlivosti autorizovaného servisu Renault. 
Servisná zmluva vám poskytne plnú kontrolu 
nad výdavkami na opravy a údržbu vášho 
vozidla a vy navyše máte istotu, že je vaše 
vozidlo servisované preškolenými technikmi 
autorizovanej siete Renault plne v súlade 
s predpísanými postupmi a s výlučným využitím 
originálnych dielov. Servisná zmluva je viazaná 
na vozidlo, zvyšujete tak jeho hodnotu v prípade 
predaja.




