NOUL

renault

KANGOO
express & Z.E.

KANGOO Z.E.

Zero emisiI, 100% utilitar
drive the change

adaptat
focus

necesităților
profesionale

Noul Kangoo Express propune o gamă completă, care cuprinde 3 variante de lungime (Compact, Express
și Maxi, 2 sau 5 locuri, diverse variante de pereți despărțitori (compacți sau pivotanți), numeroase
alte echipamente opționale și noi motorizări extrem de economice. Dincolo de toate acestea și o
versiune 100% electrică. Cu Noul Kangoo Express toate întrebările au acum un răspuns clar.

1.

2.

3.

5.
4.

MOTORUL ENERGY dCi 90 : 4,7 L/100 KM**
1. Opțiunea 3 locuri față, disponibilă pentru Kangoo Maxi*. 2. Funcția Extended Grip și Asistența la urcarea în pantă. Acest sistem avansat de control al
tracțiunii permite o aderență mai bună pe șosea în condiții de drum dificile (zăpadă, noroi, nisip...), iar funcția de asistență la urcarea în pantă permite un demaraj
mult mai ușor în condiții de înclinare accentuată. 3. Noua gamă radio: Bluetooth și USB disponibile în standard. Sistemul multimedia R-Link* disponibil
opțional, include sistemul de navigație și permite anumite comenzi vocale. 4. Kangoo Z.E.: Prima utilitară electrică a marcii, cu un volum de încărcare fără
compromis (650 kg) și o autonomie reală în diverse condiții de utilizare între 80 – 125 km. O încărcare completă a bateriei durează până la 9 ore. 5. Motor
Energy dCi 90 cu tehnologie Stop&Start. Performanțe record pentru acest segment cu un consum mixt de doar 4,7 l/100km** și emisii CO2 de 123 g/km **.
* Disponibile ulterior. ** Consum în ciclu mixt. Consumurile și emisiile sunt omologate conform reglementărilor în vigoare.
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CAPACITATE DE îNCăRCARE

Cu un VOLUM DE îNCăRCARE DE PâNă LA 4,5 M3 șI O SARCINă UTILă DE PâNă LA 800 KG, NOUL KANGOO EXPRESS răspunde
cu succes oricărei sarcini

Lațime utilă de
până la 1,21m

Înălțime utilă de
până la 1,12m

Lungime utilă de
până la 2,88m

Volum util de
până la 4,5 m3

Sarcină utilă de
până la 800 kg
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DIMENSIUNI
Caracteristici tehnice

Noul Kangoo Z.E.

Noul Kangoo Express Maxi & Kangoo Maxi Z.E.

Volum portbagaj min/max (dm3)

Noul Kangoo
Z.E.
3 000/3 500

Noul Kangoo Express
Maxi & Maxi ZE 2 locuri
4 000/4 600

Noul Kangoo Express
Maxi & Maxi ZE 5 locuri
1 300/3 400

2 697
4 282
875
710
1 521
1 533
1 829/2 138
1 805/1 844
1 872/1 934
558/609
157-210/143-172
184-210/153-172

3 081
4 666
875
710
1 521
1 533
1 829/2 138
1 810/1 836
1 893/1 920
575/601
170-212/145-172
187-212/151-171
1 252
1 190/1 252
1 141
1 219
1 218
1 129
1 862
2 115
2 886
-

3 081
4 666
875
710
1 521
1 533
1 829/2 138
1 802/1 826
1 878/1 902
563/586

Dimensiuni exprimate în (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
J

Ampatament
Lungime totală
Consolă față
Consolă spate
Ecartament față
Ecartament spate
Lățime totală fără/cu oglinzi
Înălțime (vehicul gol)
Înălțime totală
Înălțime prag de încărcare (vehicul gol)

K

Gardă sol vehicul gol/încărcat

Q1 Înălțime interioară spate
Y
Y1
Y2
Z
Z1

Lățime spate (măsurată la 1m deasupra pragului)
Lățime spate (măsurată la 100mm deasupra pragului)
Lățime interioară (măsurată între pasajul roților)
Înălțime de încărcare
Lungime utilă de încărcare
Lungimea de încărcare măsurată la podea
Z2 - cu scaun pasager rabatat
- cu bancheta spate rabatată

(Kangoo Express)
(Kangoo Z.E.)
(Kangoo Express)
(Kangoo Z.E.)

1 251
1 141
1 219
1 218/1 045/1 185
1 129
1 476
1 731
2 502
-

185-210/151-172
1 154
1 141
1 219
1 145
1 129
1 008
1 328
2 210
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MOTORIZăRI
DIESEL SAU ELECTRIC?! DATE COMPLETE PENTRU O ALEGERE REUșITă.
Energy
dCi 90

KANGOO EXPRESS & Z.E.
Stop & Start

Da

-

Direct (Turbo) Common Rail
1 461 cm3

Sincron
cu rotor bobinat

MOTOR
Cilindree (cm3)
Carburant

Diesel

Electric

Putere maximă (kw); tr/min

66 (90)
la 4 000

44 (60)

Cuplu maxim (Nm); tr/min

200
la 1 750

226

5

1

CUTIE DE VITEZE
Număr de rapoarte

FRÂNE
Discuri față (mm)

Express ZE/Maxi 2/5 locuri (inclusiv ZE)

280

280

Discuri spate (mm)

Express ZE/Maxi 2/5 locuri (inclusiv ZE)

274

274

Emisii CO2 în ciclu complet (g/km)

Express ZE/Maxi 2/5 locuri (inclusiv ZE)

123

0

Ciclu complet (l/100 km)

Express ZE/Maxi 2/5 locuri (inclusiv ZE)

4.7

155 Wh/km Maxi Z.E.

Masa proprie a vehiculului

Express ZE/Maxi 2/5 locuri (inclusiv ZE)

1 357/1 496

1 126/1 505(1)/1 553(2)

Masa totală maximă autorizată

Express ZE/Maxi 2/5 locuri (inclusiv ZE)

2200

2 126/2 175(1)/2 260(2)

Sarcină utilă

Express ZE/Maxi 2/5 locuri (inclusiv ZE)

800

650

Masă max. remorcabilă (rem. fără disp. de frânare)

Express ZE/Maxi 2/5 locuri (inclusiv ZE)

715

374/322(1)/- (2)

1 050

322/374 Z.E.(1)/- (2)

CONSUM*

MASE (kg)

Masă max. remorcabilă (rem. cu disp. de franare)
* Consumuri și emisii omologate conform normelor europene în vigoare.
(1) MAXI ZE 2 locuri, (2) MAXI ZE 5 locuri

LEGENDĂ:
* Un ghid privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obținut gratuit în toate punctele de vânzare. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică. Dioxidul de
carbon este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

Kangoo z.E. -3 puncte de reflectie…
PLĂCEREA CONDUSULUI
La volanul Noului Kangoo ZE, aveți parte de un condus ‘‘liniștit’’. În
primul rând datorită silențiozității oferite de motorul 100% electric,
completat de transmisia automată, ce transferă liniar puterea
motorului fără niciun fel de șocuri și fără a schimba trepte de viteză.

SIMPLITATE ÎN UTILIZARE
Sistemul de închiriere a bateriei vă permite să beneficiați tot
timpul de o baterie în stare perfectă de funcționare cu o capacitate
de încarcare suficientă. Mai mult, în cazul unei pene de curent,
serviciul de asistența este inclus.
Autonomia Kangoo ZE poate varia în funcție de tipul de drum, viteză,
utilizarea instalației de aer condiționat sau a celei de încălzire,
precum și tipul de conducere. Astfel într-un parcurs semiurban,
puteți parcurge circa 80 km în sezonul rece și aproximativ 125 în
condiții temperate de rulaj.
Pentru a simplifica gestiunea autonomiei vehiculului, mai multe
instrumente sunt disponibile: modul ECO, preîncălzire vehicul în
momentul reîncărcării.

COST DE UTILIZARE CONTROLAT
Costul de utilizare – incluzând chiria bateriei, încărcarea cu energie
electrică și întreținere - este apropiat de cel al unui vehicul termic
echivalent, pentru distanțe mari parcurse cifrele atingând un nou
nivel de competitivitate.
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ECHIPAMENTE șI OPțIUNI
NOUL KANGOO EXPRESS MAXI, varianta 2 locuri
Dotări standard, versiunea GENERIC
ABS cu Asistență la Frânarea de Urgență (AFU)
Sistem Stop&Start
Mod de rulare “Eco”
Airbag șofer
Centuri siguranță cu pretensionare și limitator de efort, reglabile
Dotari standard, versiunea CONFORT, În plus față de
versiunea GENERIC
Computer bord
Proiectoare ceață
Radio USB, Bluetooth
Perete desparțitor din tablă între spațiul marfă și cabină
Cotieră centrală cu spațiu depozitare inclus
Scaun pasager rabatabil
Spațiu de depozitare la nivel plafon față

pe înălțime
Bandouri față spate și baghete laterale de protecție negre
Direcție asistată electric
Frâne pe disc față și spate
Închidere centralizată a ușilor
Oglinzi retrovizoare electrice și degivrante
Ușa laterală dreapta culisantă, din tablă
Kit fumători (brichetă + scrumieră)

Planșeu tablă în spațiul de marfă (fără protecție cauciuc)
Partiție tubulară între spațiul marfă și cabină
Geamuri față electrice
Scut de protecție motor
Uși spate din tablă, cu deschidere la 180o
Torpedou cu închidere

Ușa laterală stânga culisantă, din tablă

(asistență la urcarea în pantă) și Extended Grip (extra contro pe
suprafețe cu aderență redusă)
Airbag pasager
Protecție din cauciuc pentru planșeu spațiu marfă
Protecție din lemn pentru planșeu spațiu marfă
Radio CD MP3, USB, Bluetooth, priză Jack
Perete despărțitor vitrat între spațiul de marfă și cabină
Grilaj despărțitor pivotant spațiu marfă/cabină
Vopsea metalizată

Opțiuni:
Aer condiționat cu reglare manuală și filtru praf habitaclu
Radio USB, Bluetooth, priză Jack
Uși spate vitrate, cu deschidere la 180o
Pack Confort: Aer condiționat cu reglare manuală, filtru praf
habitaclu, scaun șofer cu reglare pe înălțime
Sistem de asistență la parcarea spate
ESP - controlul dinamic al traiectoriei, include funcțiile HSA
Uși spate vitrate, cu deschidere la 180o, cu încălzire și ștergator

NOUL KANGOO EXPRESS MAXI, varianta 5 locuri
Dotări standard, versiunea GENERIC
ABS cu Asistență la Frânarea de Urgență (AFU)
Sistem Stop&Start
Mod de rulare “Eco”
Airbag șofer

Geamuri laterale cu tentă
Direcție asistată electric
Frâne pe disc față și spate
Închidere centralizată a ușilor
Oglinzi retrovizoare electrice și degivrante
Ușa laterală dreaptă culisantă, geam întredeschidere

Dotari standard, versiunea CONFORT, În plus față de
versiunea GENERIC

Radio USB, Bluetooth
Panouri din tablă (lateral spațiu marfă)

Proiectoare ceață
Computer bord
Scaun șofer cu reglaj pe înălțime
Spațiu de depozitare plafon
Ușa laterală stânga culisantă, geam întredeschidere

Opțiuni:
Aer condiționat cu reglare manuală și filtru praf habitaclu
Radio USB, Bluetooth, priză Jack
Airbag-uri laterale față
Sistem de asistență la parcarea spate

NOUL KANGOO ZE, variante 2 și 5 locuri
Dotări standard, versiunea CONFORT

Tapițerie textilă model “Robust”
Uși spate din tablă, cu deschidere la 180o
Jante oțel 15¨
Cablu încărcare priză specială
Scut protecție motor
Roată rezervă dimensiuni normale - pentru L1 & Maxi 2 locuri
Kit reparare pneuri - pentru versiunea Maxi 5 locuri
Ușă laterală dreapta culisantă, din tablă - pentru Maxi 2 locuri
Uși spate vitrate, cu deschidere la 180 grade, cu încalzire și
ștergator - pentru versiunea Maxi 5 locuri
Uși laterale culisante, cu geam fix - pentru versiunea Maxi 5
locuri
Torpedou cu închidere - pentru versiunea Maxi 5 locuri
Panouri cu geam (lateral spațiu marfa) - Maxi 5 locuri

Cutie de viteze automată
ABS cu Asistență la Frânarea de Urgență (AFU)
Airbag șofer
Computer de bord
Centuri siguranță cu pretensionare și limitator de efort, reglabile
pe înălțime
Bandouri față spate și baghete laterale de protecție negre
Direcție asistată electric
Frâne pe disc față și spate
Geamuri laterale cu tentă
Închidere centralizată a ușilor
Perete despărțitor din tablă între spațiul de marfă și cabină
(fără versiunea Maxi 5 locuri)
Geamuri față electrice, cu impuls pe partea șoferului
Oglinzi retrovizoare electrice și degivrante

Opțiuni:
Aer condiționat cu reglare manuală, filtru praf habitaclu + Radio
CD MP3, Bluetooth, USB

GENERIC

CONFORT

Kit fumători (brichetă + scrumieră)
Protecție din cauciuc pentru planșeu spațiu marfă
Panouri cu geam (lateral spațiu marfă)
Geamuri față electrice
Scut de protecție motor
Torpedou cu închidere

GENERIC
ESP - control dinamic al traiectoriei, include funcțiile HSA
(asistență la urcarea în pantă) și Extended Grip (extra control pe
suprafețe cu aderență redusă)
Airbag pasager
Radio CD MP3, USB, Bluetooth, priză Jack
Panouri cu geam (lateral spațiu marfă)
Vopsea metalizată
Airbag pasager
Airbag-uri laterale față
Proiectoare ceață
Încălzire suplimentară
Cordon electric pentru încărcare domestică
Pachetul Volum: grilaj despărțitor pivotant + scaun pasager
rabatabil
Cotiera șofer cu spațiu de depozitare integrat
Protecție din cauciuc pentru planșeu spațiu marfă
Scaun șofer cu reglare longitudinală și pe înălțime
Pachetul Depozitare: Torpedou cu închidere + Spațiu depozitare
plafon
Ușa laterală dreapta culisantă, din tablă
Ușa laterală stânga culisantă, din tablă
Uși laterale culisante, geam cu deschidere + Scaun șofer cu
reglare longitudinală și pe înălțime
Vopsea metalizată

CONFORT

CONFORT

CULORI
BlAnC mineRAl(1)
(1): (Culori nemetalizate)
(2): (Culori metalizate)

RouGe vif (1)

GRis TAupe (1)

Bleu eToile (2)

BRun mokA (2)

noiR meTAl (2)

GRis silveR (2)

GRis CAssiopee (2)
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recomandã

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau
prototipuri, vehiculele din imagini ﬁind cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault işi rezervă dreptul de a
modiﬁca, în orice moment, conţinutul legat de speciﬁcaţiile, vehiculele şi accesoriile descrise şi reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modiﬁcări sunt
aduse la cunoştinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot ﬁ diferite, anumite echipamente pot să nu ﬁe
disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a primi cele mai recente informaţii. Având în vedere limitele de
natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot ﬁ uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele
folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau pentru orice recomandă modalitate,
a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.

