
Renault ALASKAN







Stvořen pro dobrodružství

Robustní a atraktivní ALASKAN vyčnívá z davu. Moderní, atletický styling ho ve světě

pick-upů odlišuje od ostatních. Renault ALASKAN dává svým vzhledem jasně najevo, že 

se jedná o vůz se skutečným charakterem, připraveným na vše. Síla Renault ALASKAN 

je zjevná na první pohled, ale jeho agilitu objevíte až za volantem. S tímto vozem můžete 

zažít cokoli, práci i absolutní svobodu. S Renault ALASKAN není váš každodenní život 

ničím limitován.





Z Renault ALASKAN vyzařuje vše, co byste očekávali od silného, univerzálního vozu. Upoutá vás design 18" disků z lehkých slitin s diamantovým efektem, 

chromovanými detaily a předními světlomety se světelným podpisem ve tvaru písmene „C”. Mohutné nárazníky, atletické linie a široké podběhy dávají jasně 

najevo, že ALASKAN je zkonstruován tak, aby se vypořádal s těmi nejobtížnějšími jízdními podmínkami.

Mohutný design







Jízdní vlastnosti 
a komfort

Díky bezklíčovému odemykání svůj ALASKAN otevřete jednoduše 

stisknutím kliky a poté ho nastartujete startovacím tlačítkem. 

A můžete vyrazit! Velkorysá kabina, pohodlná sedadla potažená 

kůží nebo dvouzónová automatická klimatizace s výdechy pro 

zadní cestující zajišťují pohodlné cestování za všech okolností. 

ALASKAN se pyšní veškerými technologiemi, které potřebujete 

pro snadnou jízdu. Součástí navigace se 7" dotykovou obrazovkou

je vestavěná 360° kamera, která maximalizuje viditelnost při 

manévrování v městském prostředí nebo v obtížném terénu. 

Barevný displej palubního počítače zobrazuje důležité informace 

o jízdě, jako spotřebu nebo pokyny navigace. Pohodlí a bezpečnost 

zvyšuje i Bluetooth® hands-free a multifunkční volant, který ovládá 

i audiosystém.



Zkonstruován 
tak, aby 
se nezalekl 
žádného terénu

Nikdy nevíte, co vás čeká na konci cesty. 

ALASKAN je tudíž díky svému robustnímu 

odolnému podvozku, motoru s maximálním 

točivým momentem dostupným při nízkých 

otáčkách a víceprvkové zadní nápravě připraven 

na cokoli. Na pohon všech kol můžete přepnout 

vždy, i když právě jedete. Samosvorný zadní 

diferenciál (na přání) a elektronický diferenciál 

se sníženým prokluzem na všech kolech zaručují 

vynikající jízdní vlastnosti v terénu.





Síla 
a robustnost

Podvozek s žebřinovým rámem vyrobený 

z vysoce odolné zesílené oceli pro torzní 

tuhost a víceprvková zadní náprava mají 

zásluhu na tom, že ALASKAN drží dokonale 

na vozovce bez ohledu na povrch. Podvozek 

a náprava zajišťují společně velkorysou světlou 

výšku, vysokou užitečnou hmotnost a možnost 

táhnout opravdu těžké předměty.







Ohromující výkon

Dieselový motor o objemu 2,3 litru poskytuje vysoký výkon a ohromný točivý moment. Renault ALASKAN se může pyšnit nejlepším 

poměrem výkonu a spotřeby ve své třídě.

Točivý moment 

(Nm)

Výkon (k)

dCI 160 (120 kW)

dCI 190 (140 kW)

Motor dCi 160

Motor 2.3 dCi produkuje točivý moment 403 Nm, který je 

k dispozici již od 1 500 ot./min. Vysoká efektivita motoru se 

odráží v působivé ekonomice provozu s kombinovanou spotřebou 

paliva pouhých 6,3 l/100 km a emisemi CO
2
 167 g/km. K tomuto 

výsledku přispívá systém Stop & Start v městském provozu.

Se silným, pohotově reagujícím motorem, který je spojen 

s 6stupňovou manuální převodovkou. ALASKAN je s tímto 

motorem živým pracantem a neúnavným dobrodruhem.

Motor dCi 190 s technologií Twin Turbo

Vysoký výkon a zároveň příznivá spotřeba paliva. Motor 

2.3 dCi 190 produkuje maximální výkon 190 koní a působivý 

točivý moment až 450 Nm. K těmto parametrům dopomáhají 

dvě turbodmychadla, která zajišťují pohotovou reakci při rozjezdu 

a zrychlení.

Pohon 4×2 nebo 4×4

Vyberte si druh pohonu dle aktuálních podmínek. Pohon 

zadní nápravy je ideální pro každodenní jízdu na asfaltu. Díky 

elektronickému diferenciálu s omezeným prokluzem (eLSD) 

zvládne i lehčí terén polní cesty. V případě potřeby můžete 

však za jízdy přepnout do režimu 4H a připojit tak pohon přední 

nápravy, která zajistí dostatečnou adhezi. Pro extrémní podmínky 

(hluboké bahno, písek či sníh) je tu pak režim 4L.
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Postará se 
o všechno
Renault ALASKAN je navržen tak, aby bez obtíží mohl převézt nebo 

utáhnout opravdu těžký náklad, jak při práci, tak i na dobrodružných 

výpravách. Zadní výklopné dveře unesou až 500 kg. Důmyslný 

systém pro upevnění nákladu se čtyřmi háky, které se dají posouvat 

po celé délce korby vozu, vám umožní bezpečné upevnění 

a převážení nákladu. ALASKAN je spolehlivým vozem, který je 

schopný táhnout až 3,5 tuny a jeho užitečná hmotnost je až 1 tuna.



Univerzální 
společník pro práci 
i zábavu
Renault ALASKAN nabízí řadu důmyslných funkcí, které z něj dělají 

nepostradatelného společníka. Interiér nabízí velké množství 

úložných schránek, které jsou po ruce. Hardtop zvětšuje úložný 

prostor. Navíc je uzamykatelný a umožňuje bezpečný převoz 

vašich osobních věcí. ALASKAN je perfektním společníkem nejen 

pro převážení nářadí během týdne, ale třeba i pro přepravu vaší 

čtyřkolky či motocyklu na vaše dobrodružné výpravy.





Bezpečnost

Díky celé řadě funkcí, včetně zadních parkovacích senzorů, asistenta pro rozjezd do kopce a asistenta pro sjíždění svahů, se tento impozantní pick-up řídí snadno. Užijte si 

uvolněnou jízdu, díky bohaté bezpečnostní a komfortní výbavě.

Asistent pro rozjezd do kopce: Při rozjíždění do kopce je brzdný tlak 

automaticky udržen po dobu dvou sekund, abyste se mohli pohodlně rozjet.

Asistent pro sjíždění svahů: Tento systém omezuje 

rychlost vozu na prudkých svazích, aniž by řidič musel 

ovládat brzdový pedál.

Zadní parkovací kamera a senzory: Pro snadnější 

parkování jsou k dispozici zadní parkovací senzory 

a parkovací kamera. Její obraz je přenášen na 7" obra-

zovku navigace. Pro snadnější parkovací manévry 

kamera zobrazuje vodící čáry.



360° kamerový systém: ALASKAN vám umožní vyhnout se překážkám 

s 360° kamerovým systémem. Kamery jsou čtyři: na předním nárazníku, 

vnějších zpětných zrcátkách a výklopných zadních dveřích. Součástí 

obrazovky navigace je 360° obraz z ptačí perspektivy pro snadnější manévry 

při nízkých rychlostech.

Bezpečnost: Sedm airbagů (dva čelní, dva boční, dva

hlavové, jeden kolenní), bezpečnostní pásy s předpínači 

nebo systém Isofix pro instalaci dětských autosedaček 

zaručují vysokou úroveň bezpečnosti.

Aktivní nouzové brzdění*: Pokud potřebujete náhle 

zabrzdit, pracuje systém s funkcemi ABS/ESC, s jejichž 

pomocí zkrátí brzdnou dráhu.

* K dispozici později.





Barvy karoserie
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* Metalický lak.



Výbava

LIFE 

Interiér s černým látkovým čalouněním Látkové čalounění 16" disky kol z lehkých slitin, 
design Pasadena

Design exteriéru

•  Chromovaný zadní nárazník, zpětná zrcátka 

a kliky dveří

•  Lesklá černá mřížka chladiče s chromovými prvky

• 16" kola z lehkých slitin

• Rezervní kolo z lehkých slitin

• Rámečky mlhových světel v lesklé černé barvě

Design interiéru

• Chromované vnitřní kliky dveří

• Startování startovacím tlačítkem 

Viditelnost

• Osvětlení prahu dveří

• Mlhové světlomety

Komfort

• Bezklíčkové odemykání a startování

• Manuální klimatizace s pylovým fi ltrem

• Tempomat s omezovačem rychlosti

Bezpečnost

•  7 airbagů (airbag řidiče, airbag spolujezdce, boční 

airbagy, hlavové airbagy a kolenní airbag)

• Systém uchycení dětské autosedačky ISOFIX

• Asistent pro rozjezd do kopce

• Asistent pro sjezd svahu
Úložné prostory

•  Držák slunečních brýlí

Multimédia

•  5" TFT 3D barevná obrazovka s palubním

počítačem 

• Audio s CD a Bluetooth® handsfree



ZEN (LIFE +)

Interiér s černým látkovým čalouněním Látkové čalounění 18" kola z lehkých slitin 
černá s diamantovým efektem, 

design Savanna
Komfort

• Zadní parkovací kamera

• Automatická dvouzónová klimatizace

• Světelný senzor

• Protisluneční clona s osvětleným zrcátkem

Design interiéru

•  Kůží potažený volant, hlavice řadicí páky a ruční 

brzda

Design exteriéru

• Chromované rámečky mlhových světel

•  Mlhové světlomety s integrovanou funkcí denní-

ho svícení

• Saténově šedý přední difuzor

• Směrová boční světla s chromovým prvkem

• Saténové boční nášlapy

• 18" litá kola, černá s diamantovým efektem

• Zatmavená zadní okna

• Chromované lišty v dolní části bočních oken Multimédia

•  Multimediální systém s 7" dotykovým displejem 

a integrovanou navigací

Viditelnost

•  Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná 

zrcátka



Výbava

INTENS (ZEN +)

Interiér s koženým čalouněním Kožené čalounění 18" disky z lehkých slitin
černé s diamantovým efektem, 

design Savanna
Viditelnost

• Přední světlomety LED Pure Vision s ostřikovači

Design exteriéru

• Saténově šedé střešní lišty

• Upínací systém s C-channel

Komfort

•  Vyhřívaná přední sedadla elektricky nastavitelná 

v 8 směrech

• Inteligentní parkovací asistent

• Panoramatický kamerový parkovací systém

Design interiéru

• Kožené čalounění



Motory

Energy dCi 160 manuální převodovka Energy dCi 190 manuální převodovka Energy dCi 190 automatická převodovka

Emisní norma Euro 6b Euro 6b Euro 6b

Systém přeplňování Single Turbo Twin Turbo Twin Turbo

Typ vstřikování Přímé vstřikování – common rail Přímé vstřikování – common rail Přímé vstřikování – common rail

Zdvihový objem (cm3) 2 298 2 298 2 298

Počet válců / ventilů 4 válce / 16 ventilů 4 válce / 16 ventilů 4 válce / 16 ventilů

Maximální výkon kW (k) při otáčkách (ot./min.) 120 (160) / 3 750 140 (190) / 3 750 140 (190) / 3 750

Maximální točivý moment (Nm) při otáčkách (ot./min.) 403/1 500–2 500 450/1 500–2 500 450/1 500–2 500

Systém Stop & Start Ano Ano Ne

PŘEVODOVKA
Typ převodovky 6stupňová manuální 6stupňová manuální 7stupňová automatická

ŘÍZENÍ
Řízení Hřebenové řízení s hydraulickým posilovačem Hřebenové řízení s hydraulickým posilovačem Hřebenové řízení s hydraulickým posilovačem

Průměr otáčení (stopový/obrysový) 12,4 m / 13,2 m 12,4 m / 13,2 m 12,4 m / 13,2 m

KOLA A PNEUMATIKY
Kola z lehkých slitin 16" nebo 18" 18" 18"

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

VÝKON
Maximální rychlost (km/h) 172 184 180

0–100 km/h (s) 12 10,8 10,8

HMOTNOST (kg)
Provozní hmotnost* 2 090 2 103 2 086

Maximální zatížení přední nápravy 1 320 1 320 1 320

Maximální zatížení zadní nápravy 1 750 1 750 1 750

Celková hmotnost vozidla 3 035 3 035 3 035

Maximální užitečné zatížení* 945 932 949

Maximální hmotnost brzděného přívěsu 3 500 3 500 3 500

Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 750 750 750

Maximální hmotnost jízdní soupravy 6 000 6 000 6 000

OBJEM
Palivová nádrž (l) 73 73 73

AdBlue (l) 17 17 17

* Údaje o hmotnostech se mohou lišit v závislosti na výbavě daného vozidla.



Příslušenství

Zábava a design

1. Koberce. Byly navrženy přímo pro model ALASKAN. Přesně kopírují podlahu, drží na svém místě a vynikají vysokou životností. 2.–3. Styling. SUV rámy i zadní ochranný rám 

na korbu podtrhnou robustní, silný vzhled vašeho vozu a zároveň ho chrání před poškozením.

1. 2. 3.



Uspořádání úložného prostoru a jeho ochrana

4. Hardtop. Zvětšuje úložný prostor a současně chrání náklad před špatným počasím a krádeží. Boční panel koresponduje s barvou karoserie vozu. 5. Roleta a zadní ochranný 

rám na korbu. Tato robustní hliníková uzamykatelná roleta chrání náklad před sluncem, špatným počasím a zvědavými pohledy. Pro skutečně výrazný vzhled lze korbu doplnit 

nerezovým rámem. 6. Uzamykatelný box. Umožní vám bezpečně uložit část zavazadel a zároveň využívat výhod otevřené korby. 7. Organizér. Umožní rozdělit korbu na dvě 

části. Snadná montáž díky upevnění k originálním lištám korby. 8. Plastová tvarovaná vložka korby. Obložení chrání karoserii i přepravovaný náklad. Vyrobena z odolného 

a neklouzavého materiálu. 9. Asistent zadních výklopných dveří korby. Praktický pomocník, kterého oceníte každý den.

7. 8. 9.

6.4.

5.



Rozměry

ROZMĚROVÝ VÝKRES (mm)

A Celková délka 5 399

B Rozvor 3 150

C Přední převis 939

D Zadní převis 1 310

E Přední rozchod 1 570

F Zadní rozchod 1 570

G/G1 Celková šířka bez zpětných zrcátek / se zrcátky 1 850 / 2 075

H Výška nenaloženého vozu bez střešních lišt 1 810 

H1 Výška nenaloženého vozu se střešními lištami 1 841

J Práh korby, 16" kola / 18" kola 805 / 815

K Přední/zadní rozdílová světlá výška 223 / 232 / 219 / 237

L Prostor pro kolena vpředu / 2. řada 679 / 589

M Šířka v loktech vpředu 1 398

M1 Šířka v loktech vzadu 1 360

N Šířka v ramenech vpředu 1 450

ROZMĚROVÝ VÝKRES (mm)

N1 Šířka v ramenech vzadu 1 441

P Výška pod střechou vpředu 110

Q Výška pod střechou vzadu 80

Y Šířka korby 1 560

Y1 Šířka korby mezi podběhy kol 1 130

Y2 Výška korby 474

Z Délka korby 1 578

R Přední nájezdový úhel 29° / 30°

R1 Zadní nájezdový úhel 25° 

Průměr otáčení (stopový/obrysový) 12,4 / 13,2

Ložná plocha v m2 2,46

Užitečný objem v m3 1,17



Služby společnosti Renault. Pro klid na duši.

Financování

Stále si myslíte, že vaše nové auto není na 

dosah? Díky našemu značkovému fi nancování 

Renault Finance nikdy nebylo jednodušší jej 

získat! Nabídneme vám zajímavou úrokovou 

míru, atraktivní sazby havarijního pojištění,

a to bez skrytých poplatků.

Prodloužená záruka

Zabezpečte se před nepředvídatelnými výdaji na 

výměnu či opravu mechanických, elektronických 

či elektrických dílů. 

Servisní smlouvy

Stačí si jen vybrat počet kilometrů dle vašeho 

obvyklého nájezdu a váš vůz bude po dobu až 

pěti let v odborné péči autorizovaného servisu 

Renault. Servisní smlouva vám poskytne plnou 

kontrolu nad výdaji na opravy a údržbu vašeho 

vozu a vy navíc máte jistotu, že je váš vůz 

servisován proškolenými techniky autorizované 

sítě Renault plně v souladu s předepsanými 

postupy a s výlučným využitím originálních dílů. 

Servisní smlouva je vázána na vůz, zvyšujete tak 

jeho hodnotu v případě prodeje.







Obsahu této publikace, její přesnosti a aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl zpracován na základě nulté série nebo prototypu. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů 

si RENAULT vyhrazuje právo kdykoli upravit specifi kace i popisovaná a představovaná vozidla. Tyto úpravy RENAULT svým dealerům sdělí v co nejkratší lhůtě. Jednotlivé verze se mohou lišit podle toho, pro kterou zemi jsou 

určené, některé vybavení nemusí být k dispozici ( jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství). Některé prvky volitelného vybavení se mohou vylučovat nebo být mezi sebou propojené. Fotografi e v této publikaci nemusí 

přesně odpovídat popisu verze nabízené na českém trhu. Spojte se prosím se svým dealerem Renault, aby vám poskytl nejnovější informace o našich produktech. Z technických a polygrafi ckých důvodů se mohou barvy 

reprodukované v tomto dokumentu mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce této publikace nebo její části, provedená jakoukoli formou 

nebo jakýmkoli prostředkem, bez předchozího písemného svolení společnosti RENAULT je zakázána. Tato publikace není obchodní nabídkou ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

        Autoři fotografi í:  ©Renault Marketing, 3D-Commerce, B. Konoski, M. Sigal – Vytištěno v EU – Červenec 2017.  CZ 10/2017 – R3071

Objevte Renault ALASKAN 
na www.renault.cz

Renault doporučuje


