
 

 

VARIKLIS dCi 190 7 A/T 4WD 

Kuro tipas Dyzelinas 

Taršos standartas Euro 6b 

Variklio tipas M9T 2.3 dCi 

Oro padavimo sistema Du turbo kompresoriai 

Degalų įpurškimo būdas Tiesioginis Common Rail 

Darbinis tūris (cm3) 2 298 

Cilindrų / vožtuvų skaičius 4 / 16 

Didžiausia galia kW (AG) esant sūk./min. 140 (190) / 3 750 

Didžiausias sūkimo momentas (Nm) esant sūk./min. 450/1 500/2 500 

Stop & Start system Ne 

PAVARŲ DĖŽĖ  

Pavarų dėžė 7 pavarų automatinė 

VAIRO MECHANIZMAS  

Vairavimas Hidraulinė vairo kolonėle 

Apsisukimo spindulys tarp kuolelių/sienų (m) 12.4m / 13.2m 

Vairaračio apsisukimo ratų kiekis  3.4 

GREITIS  

Maksimalus greitis (km/val.) 180 

0-100 km/h (s) 10,8 

DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO₂ EMISIJA  

CO₂ tarša (g/km)  - NEDC 183 

Mieste (l/100 km) - NEDC 8,7 

Užmiestyje (l/100 km) - NEDC 5,9 

Mieste ir užmiestyje (l/100km) - NEDC 6,9 

Degalų bako talpa (l) 73 

Ad-Blue bako talpa (l) 17 

SAUGUMAS  

Antiblokavimo sistema (ABS) su avarinio stabdymo pagalba (EBA) ● 

Elektroninė stabilumo sistema (ESP) ● 

Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema ● 

Kontroliuojamas diferencialas ● 

Galinio diferencialo blokavimas 605 

Riboto praslydimo diferencialas ● 

Įkalnę įveikti padedanti funkcija (HSA) ● 

Nusileidimo nuo kalno pagalbos sistema ● 

Galinio vaizdo kamera ● 

360° kamera ● 

7 oro pagalvės (vairuotojui, priekiniam keleiviui, vairuotojo kelių, šoninės ir 
užuolaidinės oro pagalvės) 

● 

Palydėk namo žibintų funkcija ● 

Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie antros eilės vietų ● 

Atsarginis ratas su lietu ratlankiu 185 

Priekinių ir užpakalinių sėdynių galvos atlošai ● 

IŠORĖS APDAILA  

Kėbulo spalvos priekinis bamperis ● 

Galinis bamperis su chromo apdaila ● 

Blizgios juodos spalvos radiatoriaus grotelės chromuotomis detalėmis ● 

Chromuotos priekinės radiatoriaus grotelės ● 

Chromuotas posūkio kartotojo rėmelis ● 

Chromuoti priešrūkinių žibintų apvadai ● 

Blizgios juodos spalvos prieš ● 

RENAULT ALASKAN, INTENS 190 AG, 4WD  

7 PAVARŲ AUTOMATINĖ GREIČIŲ DĖŽĖ 

N1 – KROVININIS AUTOMOBILIS. 

SPALVA: METALIZUOTA (CNM) 



 

 

rūkinių žibintų apvadai 

Chromuoti šoninių langų apvadai ● 

Priekiniai ir galiniai purvasaugiai ● 

Chromuotos išorinės durų rankenos ● 

Elektra valdomi ir šildomi chromo spalvos šoniniai veidrodėliai, užlenkiami 
elektriškai 

● 

Chromuota bagažo dangčio rankena ● 

Pilka priekinė apatinė bamperio apsauga ● 

Matinės šoninės slenksčių apsaugos ● 

Matinės pilkos spalvos stogo kreipiančiosios ● 

18” lieti ratlankiai (255/60/R18) ● 

C formos kanalai bagažo tvirtinimui galinėje dalyje ● 

4WD ženklinimas ● 

Metalizuoti dažai (Ruda) 715 

VIDAUS APDAILA  

Elektra valdomi langai ● 

Chromuotos vidinės durų rankenos ● 

3 12 V lizdai ● 

Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis ● 

Oda trauktas vairas, pavarų svirtis ir rankinio stabdžio rankena ● 

Odiniai sėdynių apmušalai ● 

Vidaus elementai aptraukti oda ● 

PATOGUMAS  

Daugiasvirtė galinė pakaba ● 

Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvo funkcija ● 

Reguliuojamo aukščio vairaratis ● 

Audio sistemos valdymas ant vairo ● 

6 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė ● 

4 kryptimis reguliuojama keleivio sėdynė ● 

Šildomos priekinės sėdynės ● 

8 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė ● 

4 galiniai atstumo jutikliai su 3 lygių jautrumo zona ● 

Automobilio užvedimas Stop & Start mygtuku ● 

Beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema ● 

2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema ● 

Ventiliacijos ortakiai gale ● 

Apšviečiami veidrodėliai skydeliuose nuo saulės ● 

Skaitymo šviesos lubose galiniams keleiviams ● 

MATOMUMAS  

Automatiškai įsijungiančios šviesos, užvedus automobilį ● 

LED dienos šviesos ● 

LED Pure Vision priekiniai žibintai ● 

Tamsinti galiniai langai ● 

Apšviečiamos durų slenksčiai ● 

MULTIMEDIJOS ĮRANGA  

5" TFT spalvotas 3D ekranas su borto kompiuterio valdymu ● 

AM/FM/CD audio sistema ● 

7” liečiamas navigacinės sistemos ekranas ● 

6 garsiakalbiai ● 

Bluetooth/Aux jungtys ● 

DAIKTŲ LAIKYMAS  

Vieta 2 puodeliams priekinėje dalyje ● 

Priekinis porankis su dėtuve ● 

Akinių nuo saulės laikiklis ● 

Erdvė daiktams laikyti už priekinių sėdynių ● 

APSAUGOS SISTEMOS  

Nuotolinis durų užrakto valdymas ● 

Atrakinimo sistema (paspaudus mygtuką ant priekinių durų rankenėlės) ir  
Stop & Start mygtukas, automobiliui užvesti 

● 

ĮRANGOS PAKETAI  

LOOK įrangos paketas (matinės stogo bagažinės kreipiančiosios, LED 
dienos šviesos integruotos priekiniuose žibintuose) 

● 

 



 

 

Automobiliui suteikiama 3 metų arba 100.000 km gamintojo garantija 

Kainoraštinė Renault ALASKAN, Intens  2,3 dCi 190 AG kaina – 39.628 Eur su PVM 

Speciali kaina su/be PVM – 33.333/27.548 EUR  

 

Automobilių pardavimas: 

Mantas Katauskis 
Pardavimų vadovas 
Tel. +370 656 80929 
El. paštas: mantas@lautra.lt 

Dainius Stoškus 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 672 32748 
El. paštas: dainius@lautra.lt 

Aidas Masaitis 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 692 91355  
El. paštas: aidas@lautra.lt 

Sergejus Višniakovas 
Automobilių pardavimo vadybininkas   
Tel. +370 685 30070 
El. paštas: sergejus@lautra.lt 
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