
Renault ALASKAN



Atletiška išvaizda

Iki smulkmenų apgalvota automobilio RENAULT ALASKAN išvaizda atskleidžia viską, ko galima tikėtis iš galingo ir universalaus automobilio – išskirtinio 
modelio 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai suteikia pasitikėjimo kelyje, o chromuoti šoninių posūkio rodiklių apvadai ir „C“ formos akį traukiantys žibintai 
pabrėžia automobilio sportiškumą. Išraiškingi buferiai, sportiškos linijos ir plačios ratų arkos – RENAULT ALASKAN išties sukurtas pačioms sudėtingiausioms 
važiavimo sąlygoms. Automobilio dizainas byloja apie paties tikriausio visureigio dvasią.







Nebūtina išsiimti raktų – RENAULT ALASKAN atsirakins pats. 
Pakaks tiesiog spustelti durų rankeną, o įsėdus paspausti mygtuką 
Stop&Start ir galite važiuoti! Mėgaukitės patogumu, kad ir kur 
sėdėtumėte erdviame salone su šildomomis odinėmis* priekinėmis 
sėdynėmis ir automatiniu dviejų zonų kondicionieriumi su ortakiais 
užpakalinėms vietoms. RENAULT ALASKAN aprūpintas visomis 
malonų važiavimą užtikrinančiomis pažangiosiomis technologijomis. 
Navigacijos prietaisas su 7” įstrižainės jutikliniu ekranu ir 360° 
apžvalgos vaizdo kamera leidžia geriau matyti manevruojant 
mieste ir važiuojant sudėtingu keliu. Prietaisų skyde įtaisytame 
spalvotame trimačiame ekrane, rodoma visa svarbi informacija – 
degalų sąnaudos ar navigacijos nurodymai. Vairaratyje įtaisytais 
mygtukais galima valdyti garso įrangą, turinčią Bluetooth® jungtį  bei 
balso atpažinimo funkciją, todėl visą dėmesį galite skirti vairavimui.

*Galvijų oda.

Malonumas vairuoti 
ir patogumas



Iš itin atsparaus sustiprinto plieno pagaminta 
kopėčių formos važiuoklė, didinanti kėbulo 
atsparumą sukimo apkrovoms, ir užpakalinė 
daugiasvirtė pakaba užtikrina nepriekaištingą 
RENAULT ALASKAN valdymą ir patogumą važiuojant 
bet kokiu keliu. Drauge, važiuoklė ir pakaba leidžia 
išgauti didelę prošvaisą, didžiulę naudingąją apkrovą 
ir velkamąją galią.

Nematytas 
tvirtumas ir jėga
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Bekompromisis efektyvumas
Pavyzdinis RENAULT dyzelinis variklis 2,3 l, dCi yra nepaprastai našus važiuojant bet kokiu keliu. Automobilis 
RENAULT ALASKAN siūlo geriausią šioje automobilių klasėje galios ir degalų sąnaudų santykį.

dCi, 160 AG

2,3 l, dCi, 160 AG variklis pasiekia 403 Nm sukimo momentą 
esant 1 500 sūk./min. Pagal degalų sąnaudas jis – geriausias šioje 
automobilių klasėje  – tik 6,3 l/100 km mieste ir užmiestyje, o CO2 
emisija – 167 g/km. Tokį rezultatą lemia mieste itin veiksminga 
įranga Stop&Start. Galingas bei efektyvus variklis ir nepriekaištingai 
valdoma automatinė 6 pavarų dėžė leidžia automobiliui RENAULT 
ALASKAN įveikti bet kokius kelius ir nepailstamai atrasti vis naujų 
nuotykių. 

dCi, 190 AG su Twin Turbo technologija

2,3 l darbinio tūrio varikliuose DCi 190 AG įdiegta Twin Turbo 
technologija – našumo ir nuosaikumo derinys, užtikrinantis didelę 
galią ir sukimo momentą esant mažam variklio sukimosi greičiui 
– iki 450 Nm esant 1500 aps./min. Du turbokompresoriai leidžia 
varikliui itin greitai reaguoti į vairuotojo veiksmus pajudant iš vietos 
ir užtikrinti didelę galia, kai reikia nuosekliai ir pastoviai didinti greitį.

Dviejų (4x2) ir keturių (4x4)                             
varančiųjų ratų režimas

Rinkitės savo važiavimo režimą: dviejų varančiųjų ratų kasdienėms 
kelionėms, arba keturių varančiųjų ratų – važiuojant nestabiliu 
paviršiumi ar ratams visiškai praradus sukibimą su keliu. 4 varančiųjų 
ratų pavara galima ir važiuojant greitai, ir labai lėtai, o shift on 
the fly funkcija leidžia lengvai 2 varančiųjų ratų režimą pakeisti 4 
varančiųjų ratų režimu.

dCi 190 (140 kW)

dCi 160 (120 kW)

Sukimo momentas (Nm)

Galia (AG)



Gausybė funkcijų, įskaitant užpakalinius atstumo jutiklius, įkalnę įveikti padedančią funkciją ar greičio kontrolę nuokalnėje, leis važiuoti šiuo tvirtu ir įspūdingu 
automobiliu saugiai ir nepatiriant įtampos. Atsipalaiduokite, nes jūsų saugumu pasirūpinta – septynios oro pagalvės, avarinio stabdymo sistema, ABS ir 
stabilumo kontrolė... tiesiog mėgaukitės vairavimu!

Įkalnę įveikti padedanti funkcija. Automobilio stabdžių sistemoje kelias 
sekundes palaikomas slėgis, kad  automobilis nepariedėtų atgal, kol pajudės 
iš vietos įkalnėje.

Leidimosi greičio kontrolės sistema.  Nusileidimo greičio 
kontrolės funkcija automatiškai reguliuoja leidimosi stačia 
nuokalne greitį ir stabdymo jėgą, net jei nespaudžiate 
stabdžio pedalo. Taip neprarasite autombilio kontrolės.

Aukščiausio lygio saugumas

Užpakaliniai atstumo jutikliai. Jie aptinka už automobilio 
esančias kliūtis ir įspėja apie jas vis stiprėjančiu garso 
signalu. 7“ įstrižainės ekrane rodomas atbulinės eigos 
kameros vaizdas, kurį papildo nukreipiamosios linijos, 
leidžiančios dar paprasčiau pastatyti automobilį.



Sauguma. Septynios oro pagalvės (dvi priekyje, dvi 
šonuose, dvi oro pagalvės-užuolaidos ir viena, sauganti 
kelius), saugos diržai su įtempimo ribotuvu, įranga Isofix 
vaikų saugos kėdutei tvirtinti, smūgio jėgos sugėrimo 
zonos keleivio pusėje, nuo smūgio saugančios galvos 
atramos ir t. t.

360° apžvalga. Automobilis ALASKAN leis jums išvengti bet kokių kliūčių, nes 
suteikia jums 360 ° apžvalgos galimybę. Kad manevruoti būtų paprasčiau, 
jums padės keturios ant automobilio priekinio buferio, po vieną ant šoninių 
veidrodžių ir užpakalinio borto įtaisytos kameros. Navigacijos prietaiso 
ekrane matysite vaizdą 360° kampu, todėl bus gerokai lengviau manevruoti 
mažu greičiu.

*Bus galima įsigyti vėliau.

Staigaus stabdymo sistema*. Veikdama su ABS ir ESC, 
ši sistema, sumažina stabdymo kelią staigiai stabdant.



Kėbulo spalvos

Sniego balta (CO) Ruda (M)

CO – matiniai dažai.
M – metalizuojamieji dažai.

Juodmedis (M)

Plytų raudona (CO)

Jūros mėlis (M)

Mėnulio pilka (M)Nakties pilka (M)



Standartinė įranga

BUSINESS

Saugumas
• Elektroninis stabdymo jėgos koregavimo  
   įtaisas (EBD)
• Diferencialo kontrolė
• Diferencialo blokavimas
• Elektroninė stabilumo sistema (ESP)
• Riboto slydimo diferencialas su išjungimo 
   mygtuku
• Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
• Staigaus stabdymo pagalbos sistema*
• Įkalnę įveikti padedanti funkcija
• Leidimosi greičio kontrolės sistema
• 7 oro pagalvės (vairuotojo ir keleivio priekinės, 
   šoninės, oro pagalvės-užuolaidos ir kelius 

sauganti oro pagalvė)
• Išjungiama keleivio oro pagalvė
• Įranga Isofi x vaikų saugos kėdutei tvirtinti
• 3 užpakalinės reguliuojamos galvos atramos
• Lydimasis apšvietimas

Išorės apdaila
• Apsauginės užpakalinio lango grotelės
• Kėbulo spalvos priekinis buferis
• Užpakalinis buferis su juodu vamzdžiu
• Matinės juodos spalvos radiatoriaus grotelės
• Chromuotos priekinių grotelių detalės
• Priekiniai ir užpakaliniai purvasaugiai
• Chromuoti šoninių langų apvadai
• Blizgūs juodi žibintų apvadai
• Juodi šoninių posūkio rodiklių apvadai 
• Juodos išorinės durų rankenos
• Juoda krovinių dalies durų rankena
• 16’’ plieniniai ratlankiai (255/70/R16)
• Plieninis atsarginis ratas
• Šviesadiodžiai stabdžių žibintai
• Keturi kabliai krovinių dalyje
• 4WD ženklas apdailoje
 
Vidaus apdaila
• Juodos vidinės durų rankenos
• 4 elektra valdomi langai (priekyje ir užpakalyje)
• Trys 12 V elektros lizdai
• Medžiaginiai apmušalai

Patogumas
• Šildomos priekinės sėdynės
• Tvirtinimo sistema C-Channel
• Daugiasvirtė užpakalinė pakaba
• Garso įranga, valdoma vairaratyje įtaisytais 

mygtukais
• Reguliuojamo aukščio vairaratis
• Greičio reguliatorius-ribotuvas
• Rankiniu būdu valdomas dviejų zonų 

kondicionierius su ortakiais užpakalinėms 
vietoms

• 4 kryptimis reguliuojama keleivio sėdynė
• 6 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė
• Užpakalinės salono dalies apšvietimas

Matomumas: apšvietimas, veidrodžiai, langai
• Dienos šviesų žibintai
• Halogeniniai priekiniai žibintai
• Automatiniai žibintai
• Elektra valdomi, rankomis lankstomi šoniniai 

veidrodžiai juodais korpusais

Garso ir vaizdo įranga
• 5’’ spalvotas TFT 3D ekranas ir kelionės   
   kompiuteris 
• AM ir FM bangų radijas su CD grotuvu 
• 6 garsiakalbiai
• Jungtys Bluetooth®, USB, 3,5 mm lizdas

Dėtuvės
• Du puodelių laikikliai priekyje
• Priekinis porankis su dėtuve

Saugos priemonės
• Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas

Juoda salono apdaila Medžiaginiai apmušalai 16’’ plieniniai ratlankiai 
Pangea

*Bus galima įsigyti vėliau.



Standartinė įranga

LIFE (BUSSINES +)

Išorės apdaila
• Neblokuojamas užpakalinis diferencialas
• Chromuotas užpakalinis buferis
• Blizgios juodos spalvos radiatoriaus grotelės su 

chromuotais intarpais
• 16’’ lengvojo lydinio ratlankiai (255/70/R16)
• Plieninis atsarginis ratas
• Juodos blizgios spalvos rūko žibintų apvadai
• Dienos žibintai įtaisyti kartu su rūko žibintais
• Chromuota krovinių dalies durų rankena
• Chromuotos išorinės durų rankenos

Vidaus apdaila
• Chromuotos vidinės durų rankenos
• Įranga Stop&Start

Patogumas
• Atrakinimas ir užvedimas be rakto
• Rankiniu būdu valdomas kondicionierius su 

žiedadulkių fi ltru ir ortakiais užpakalinėms 
vietoms

Matomumas: apšvietimas, veidrodžiai, langai
• Apšviečiami durų slenksčiai
• Elektra valdomi ir lankstomi šoniniai veidrodžiai 

chromo spalvos korpusais

Dėtuvės
• Akinių dėtuvė 

Medžiaginiai apmušalaiJuoda salono apdaila 16’’ lengvojo lydinio 16’’ lengvojo lydinio 
ratlankiai Pasadena



ZEN (LIFE +)

Išorės apdaila
• Lengvojo lydinio atsarginis ratas
• Chromuoti rūko žibintų apvadai
• Pilkos spalvos dugno apsauga
• Chromuoti šoninių posūkio rodiklių apvadai
• Pilki šoniniai slenksčiai
• 18’’ išskirtinio modelio ratlankiai
• Tamsinti užpakaliniai šoniniai langai

Vidaus apdaila
• Fotochrominis užpakalinio vaizdo veidrodis
• Odinis* vairaratis, pavarų svirties rankena ir 

rankinio stabdžio apvalkalas

Patogumas
• Užpakalinio vaizdo kamera ir navigacijos 

prietaiso ekranas
• Automatinis dviejų zonų kondicionierius
• Automatiniai žibintai
• Skydelis nuo saulės su apšviečiamu veidrodėliu

Garso ir vaizdo įranga
• 7’’ jutiklinis ekranas su navigacijos prietaisu 
• AM ir FM bangų radijas su CD grotuvu 
• Jungtys Bluetooth®, USB, 3,5 mm lizdas

*Galvijų oda.

Medžiaginiai apmušalaiJuoda salono apdaila 18’’ išskirtinio modelio 
ratlankiai Savanna

Standartinė įranga



Saugumas 
• Reikmenų pradurtai padangai taisyti rinkinys 

Išorės apdaila 
• Pilki stogo laikikliai

Vidaus apdaila
• Odiniai* apdailos elementai
• Odiniai* apmušalai

Patogumas
• 8 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė
• 4 užpakaliniai atstumo jutikliai ir 3 pakopų 

atstumo zonos

Matomumas: apšvietimas, veidrodžiai, langai
• Šviesadiodžiai dienos žibintai
• Plaunami žibintai
• Šviesadiodžiai žibintai

Garso ir vaizdo įranga 
• 4 vaizdo kameros (šoniniuose veidrodžiuose, 

priekyje ir užpakalyje), leidžiančios matyti 
vaizdą 360° kampu

Dėtuvės
• Krovinių skyrius už priekinių sėdynių

INTENS (ZEN +)

Standartinė įranga

Juoda vidaus apdaila su odiniais* apmušalais Odiniai* apmušalai 18’’ išskirtinio modelio 18’’ išskirtinio modelio 
lengvojo lydinio ratlankiai 

Savanna

*Galvijų oda.



Varikliai
dCi 160 manual dCi 190 manual dCi 190 automatic

Degalų rūšis dyzelinas / biodyzelinas dyzelinas / biodyzelinas dyzelinas / biodyzelinas
CO2 emisijos norma Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Variklio tipas M9T 2.3 dCi M9T 2.3 dCi M9T 2.3 dCi
Įsiurbimo sistema Single Turbo Twin Turbo Twin Turbo
Degalų įpurškimo būdas tiesioginis Common Rail tiesioginis Common Rail tiesioginis Common Rail
Teršalų emisijos kontrolė DPF + SCR DPF + SCR DPF + SCR
Darbinis tūris (cm3) 2,298 2,298 2,298
Cilindrų / vožtuvų skaičius 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min. 120 (160) / 3,750 140 (190) / 3,750 140 (190) / 3,750
Didžiausias sukimo momentas Nm esant (sūk./min.) 403 / 1 500 - 2 500 450 / 1 500 - 2 500 450 / 1 500 - 2 500
Įranga Stop&Start yra yra -

PAVARŲ DĖŽĖ
Pavarų dėžės tipas  rankinė, 6 pavarų  rankinė, 6 pavarų automatinė, 7 pavarų

VAIRAS
Vairo stiprintuvas elektrinis kintamos galios elektrinis kintamos galios elektrinis kintamos galios
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo (m) 12.4m / 13.2m 12.4m / 13.2m 12.4m / 13.2m
Kiek kartų apsisuka vairaratis, kol užsirakina 3.4 3.4 3.4

RATLANKIAI IR PADANGOS
Plieniniai ratlankiai 16"
Lengvojo lydinio ratlankiai 16" arba 18" 18" 18"
Standartinės 18'' padangos 255 / 70R16 - 255 / 60R18 255 / 60R18 255 / 60R18

GREITIS
Didžiausias greitis (km/h) 172 184 180
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s) 12 10.8 10.8

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA
CO2 emisija (g/km) 167 167 183
Išskirtinai tik mieste (l/100 km) 6,1 6 5,9
Mieste (l/100 km) 6,8 6,9 8,7
Mieste ir užmiestyje (l/100 km) 6,3 6,3 6,9

SVORIS (kg) 
Didžiausia apkrova 2,090 2,103 2,086
Didžiausia priekinės ašies apkrova 1,320 1,320 1,320
Didžiausia užpakalinės ašies apkrova 1,750 1,750 1,750
Tuščio automobilio svoris 3 035 3 035 3 035
Bendrasis svoris 6,000 6,000 6,000
Naudingoji apkrova1 1,020 1,007 1,024
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris 3,500 3,500 3,500
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris 750 750 750

TALPA
Degalų bako (l) 73 73 73
Skysčio Ad Blue bako (l) 17 17 17

(1) Nurodyta varianto su mažiausiai įrangos naudingoji apkrova. 



Priedai

Laisvalaikis ir išvaizda

2. 3.

1. Grindų kilimėliai. Itin didelis kilimėlių pasirinkimas bet kokiems poreikiams. Guminiai kilimėliai saugo automobilio saloną nuo drėgmės ir nepageidaujamų dėmių. 2.-3. Stilingi strypai. Chromuoti 
strypai priekyje, užpakalyje, šonuose ir krovinių dalyje suteikia automobilio išvaizdai dar daugiau tvirtumo bei galios ir saugo jį nuo kasdienių smuklių pažeidimų. 

1.



Krovinių dalies įranga ir apsauga

4. Tvirtas dangtis. Šis tvirtas dangtis saugo krovinį nuo blogo oro ir vagysčių. Dviejų atspalvių apdaila suteikia stilingumo. 5. Aliumininis uždangalas ir chromuotas rėmas. Šis tvirtas rakinamas 
slankusis aliumininis uždangalas saugo krovinį nuo saulės, blogo oro bei smalsių žvilgsnių. Prie jo puikiai tiks ir išskirtinumo suteiks chromuotas rėmas. 6. Dėtuvė. Rakinamoje dėtuvėje galima saugiai 
laikyti įvairius daiktus. 7. Krovinių dalies pertvara. Paprastai tvirtinama prie krovinių dalies rėmo, puikiai tinka atskirti vienus daiktus nuo kitų.  8. Apsauginė plastikinė danga. Atspari, neslidi danga 
ilgai saugo krovinių dalies paviršių pakraunant ir iškraunant krovinį. 9. Užpakalinio borto uždarymo ir atidarymo mechanizmas. Ši įranga palaiko durų svorį, kad jūs galėtumėte lengvai ir paprastai 
jas atidaryti.

5.

6.

9.7. 8.

4.



Pasirenkama ir standartinė įranga

BUSINESS LIFE ZEN INTENS
AKTyVIOSIOS IR PASyVIOSIOS SAUGOS PRIEMONĖS
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • • • •
Staigaus stabdymo pagalbos sistema • • • •
Elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas (EBD) • • • •
Elektroninė stabilumo sistema (ESP) • • • •
Diferencialo kontrolė • • • •
Blokuojamas užpakalinis diferencialas • ¤ ¤ ¤
Riboto slydimo diferencialas • • • •
Įkalnę įveikti padedanti funkcija • • • •
Leidimosi greičio kontrolės sistema • • • •
Užpakalinio vaizdo kamera ir navigacijos prietaiso ekranas - - • •
4 vaizdo kamerų sistema 360° - - ¤ •
7 oro pagalvės (vairuotojo ir keleivio priekinės, šoninės, užuolaidinės ir kelių) • • • •
Lydimasis apšvietimas • • • •
Įranga Isofix vaikų saugos kėdutei tvirtinti • • • •
Plieninis atsarginis ratas • • - -
Lengvojo lydinio atsarginis ratas - - • ¤
3 užpakalinės reguliuojamos galvos atramos • • • •
IŠORĖS APDAILA
Apsauginės užpakalinio lango grotelės • - - -
Kėbulo spalvos priekinis buferis • • • •
Juodos spalvos užpakalinis vamzdis • - - -
Matinės juodos spalvos radiatoriaus grotelės • • • •
Chromuotas užpakalinis buferis - • • •
Blizgios juodos spalvos radiatoriaus grotelės su chromuotomis detalėmis - • • •
Chromuotos priekinės grotelės • • • •
Juodi šoninių posūkių rodiklių apvadai • - - -
Chromuoti šoninių posūkių rodiklių apvadai - • • •
Blizgios juodos spalvos rūko žibintų apvadai • • - -
Chromuoti rūko žibintų apvadai - - • •
Blizgios juodos spalvos rūko žibintų apvadai - • • •
Chromuoti langų apvadai • • • •
Priekiniai ir užpakaliniai purvasaugiai • • • •
Juodos išorinės durų rankenos • - - -
Chromuotos išorinės durų rankenos - • • •
Elektra valdomi, rankomis lankstomi juodos apdailos šoniniai veidrodžiai • - - -
Elektra valdomi ir lankstomi chromuotos apdailos šoniniai veidrodžiai - • • •
Juoda krovinių dalies durų rankena • - - -
Chromuota krovinių dalies durų rankena - • • •
Pilkos spalvos dugno apsauga - - • •
Pilki šoniniai slenksčiai - - • •
Pilki stogo laikikliai - - P •
16'' plieniniai ratlankiai (255/70/R16) • - - -
16'' lengvojo lydinio ratlankiai (255/70/R16) - • - -
18'' lengvojo lydinio ratlankiai (255/60/R18) - - • •
Tvirtinimo sistema C-Channel • • • •
4WD ženklas apdailoje • • • •



BUSINESS LIFE ZEN INTENS
VIDAUS APDAILA
4 elektra valdomi langai (priekyje ir užpakalyje) • • • •
Juodos vidinės durų rankenos • - - -
Chromuotos vidinės durų rankenos - • • •
Trys 12 V elektros lizdai • • • •
Fotochrominis užpakalinio vaizdo veidrodis - - • •
Odinis* vairaratis, pavarų svirties rankena ir rankinio stabdžio apvalkalas - - • •
Medžiaginiai apmušalai • • • -
Odiniai* apmušalai - - - •
Odiniai* apdailos elementai - - - •
PATOGUMAS
Daugiasvirtė užpakalinė pakaba • • • •
Greičio reguliatorius-ribotuvas • • • •
Reguliuojamo aukščio vairaratis • • • •
Garso įranga, valdoma vairaratyje įtaisytais mygtukais • • • •
6 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė • • • -
4 kryptimis reguliuojama keleivio sėdynė • • • •
Šildomos priekinės sėdynės • • • •
8 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė - - - •
4 užpakaliniai atstumo jutikliai ir 3 pakopų atstumo zonos - - - •
Įranga Stop&Start • • • •
Atrakinimas ir užvedimas be rakto - • • •
Rankiniu būdu valdomas kondicionierius su žiedadulkių filtru • • - -
Automatinis dviejų zonų kondicionierius - - • •
Vėdinimas užpakalinėms vietoms • • • •
Skydelis nuo saulės su apšviečiamu veidrodėliu - - • •
Vidaus apšvietimas • • • •
MATOMUMAS: APŠVIETIMAS, VEIDRODŽIAI, LANGAI
Automatiniai žibintai • • • •
Dienos šviesų žibintai (įtaisyti su rūko žibintais) - • • -
Halogeniniai priekiniai žibintai • • • -
Šviesadiodžiai dienos žibintai - - P •
Plaunami šviesadiodžiai priekiniai žibintai Pure Vision - - P •
Tamsinti užpakaliniai šoniniai langai - - • •
Fotochrominis užpakalinio vaizdo veidrodis - - • •
Apšviečiami durų slenksčiai - • • •
Stoglangis - - - ¤
GARSO IR VAIZDO ĮRANGA
5'' spalvotas TFT 3D ekranas ir kelionės kompiuteris • • • •
AM ir FM bangų radijas su CD grotuvu • • • •
7’’ jutiklinis ekranas su navigacijos prietaisu - - • •
6 garsiakalbiai • • • •
Jungtys Bluetooth®, USB, 3,5 mm lizdas • • • •
DĖTUVĖS
Du puodelių laikikliai priekyje • • • •
Priekinis porankis su dėtuve • • • •
Akinių dėtuvė - • • •
Krovinių skyrius už priekinių sėdynių - - - •
SAUGOS PRIEMONĖS
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas • • • •
Atrakinimas be rakto (spustelėjus mygtuką ar durų rankeną) ir užvedimas mygtuku Stop&Start - • • •

• = standartinė įranga; ¤ = pasirenkama įranga; P = įrangos paketas; - = nėra. *Galvijų oda. Apdirbta veršelio oda apvilkta sėdimoji dalis, atlošas ir šoniniai sutvirtinimai.



Matmenys

MATMENyS (mm)
A Bendras ilgis 5,399 / 5,332*
B Tarpuratis 3,150
C Priekinė iškyša 939
D Užpakalinė iškyša 1,310 / 1,245*
E Atstumas tarp priekinių ratų 1,570
F Atstumas tarp užpakalinių ratų 1,570
G/G1 Plotis be šoninių veidrodėlių / su šoniniais veidrodžiai 1,850 / 2,075
H Nepakrauto automobilio aukštis be stogo laikiklių 1,810 / 1,805*
H1 Nepakrauto automobilio aukštis su stogo laikikliais 1,841
J Bagažinės slenksčio aukštis su 16'' ratlankiais / su 18'' ratlankiais 805 / 815 - 805*
K Nepakrauto automobilio prošvaisa priekyje/užpakalyje 223 / 232 / 219 / 237

L Atstumas nuo priekinės sėdynės krašto iki prietaisų skydo / nuo antros eilės 
sėdynių krašto iki priekinių sėdynių atlošų kelių aukštyje 679 / 589

M Plotis ties priekiniu porankiu 1,398
M1 Plotis ties užpakaliniu porankiu 1,360

MATMENyS (mm)
N Plotis pečių aukštyje ties priekinėmis sėdynėmis 1,450
N1 Plotis pečių aukštyje ties užpakalinėmis sėdynėmis 1,441
P Atstumas nuo priekinės sėdynės galvos atramos iki stogo 110
Q Atstumas nuo užpakalinės sėdynės galvos atramos iki stogo 80
y Krovinių dalies plotis 1,560
y1 Krovinių dalies plotis tarp ratų arkų 1,130
y2 Naudingas krovinių dalies aukštis 474
Z Krovinių dalies ilgis 1,578
R Apatinis priekinis kampas 29° / 30°*
R1 Apatinis užpakalinis kampas 25° / 27°*

Apsisukti reikalingos vietos tarp sienų spindulys (m) 6.2 / 6.6
Krovinių dalies plotas (m2) 2.46
Krovinių dalies naudingoji talpa (m3) 1.17

*Variantas su užpakaliniu vamzdžiu.
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