Renault
KANGOO EXPRESS

Kangoo Express versija MAXI Combi - ideāli piemērota brigādei

Vari ceļot ar 5 cilvēku brigādi, saglabājot pie tam vēl 1,3 m³ lielu kravas tilpumu. Trīsvietīgs aizmugurējais sēdeklis ar atzveltni, nolokāms 1/3 un 2/3
dalījumā, nodrošina labu komforta līmeni salīdzināmu ar vieglo automašīnu.

Komerciāls transporta līdzeklis dažādām vajadzībām

Kangoo Express lepni ness lielo Renault logo uz radiatora režģa. Turklāt tagad tas pilnība attaisno profesionāļu cerības: 3 garumi, 3 aprīkojuma
līmeņi, ekonomiski un jaudīgi dzinēji, kā arī daudzas iespējamās konfigurācijas, piemēram, viena vai dubultā kabīne, ar vai bez bīdāmām sānu durvīm,
asimetriskas veramās aizmugures bagāžas nodalījuma durvis... Viens ir skaidrs: Kangoo Express vienmēr piemērojas Jums!

Mūsdienīgi aprīkots
Jaunais Kangoo Express ir ne tikai plaši aprīkots
pārvadājumiem, bet arī nodrošināts ar modernu
mobilo biroju. R-Link ar navigācijas sistēmu, Bluetooth ®
funkcija, aizmugures kamera... aktīvi atbalstīs Jūs visur.
Kangoo Express ir Jūsu sapņu darba vieta!

Viegli piegādāt

Jūsu ikdienas rūpes kā piegādātājam ir darba efektivitāte un Jūsu mobilitāte. Jaunajam Kangoo Express ir spēcīgi aprīkota navigācijas sistēma: Renault
R-Link sistēma pat pilsētas centrā tevi precīzi aizvedīs vajadzīgajā vietā un laikā, jo, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, izvēlēsies labāko maršrutu bez
satiksmes problēmām. Ar klientu Jūs varēsiet sazināties dabiski brīvroku režīmā. Lielas bīdāmās sānu durvis un asimetriskās divviru aizmugurējās durvis
(atveres leņķis līdz 180°), atvieglos piekļuvi kravas telpai un nodrošinās vieglu preces iekraušanu un izkraušanu. Kangoo Express var ietilpināt līdz 3.5 m³
preces. Standarta celtspēja 600 kg (to var pēc izvēles palielināt līdz 750 kilogramiem). Rīkojums par savlaicīgu piegādi!

Transporta parka pārvaldība

Uzņēmuma transporta parka izveide ir svarīgs Jūsu ieguldījums, kas jāveic piesardzīgi un uzmanīgi. Ar 3 garumiem, ar daudzām un viegli pielāgojumām
konfigurācijām, Renault piedāvā Kangoo Express, lai Jūs izveidotu viendabīgu transporta parku ar nepieciešamām transporta līdzekļu ietilpībām,
optimālu aprīkojumu, gan arī ar dzinēju veiktspēju un ekonomiskumu.

KANGOO MAXI

4,66 m
KANGOO EXPRESS

4,28 m
KANGOO COMPACT

3,89 m

Kravas nodalījums

Lietderīgais platums
līdz 1,22 m

Lietderīgais augstums
līdz 1,13 m

Lietderīgais garums
līdz 2,89 m

Ietilpība līdz
4,6 m 3

Kravnesība
līdz 800 kg

Droša darba vieta
Drošība darbā ir galvenā prioritāte. Tāpēc jaunā Renault Kangoo Express galvenās iezīmes, neatkarīgi
no tā aprīkojuma līmeņa, ir jaunākie sasniegumi aktīvās un pasīvās drošības nodrošināšanā. Turklāt
standarta jaunākās paaudzes elektroniskās stabilitātes programma ESC, sadarbojoties ar vilces funkciju
(Extended Grip) un kalnup braukšanas palīgsistēmu (Hill Start Assistant), uzticami nodrošina kā personāla,
tā arī pārvietojamās kravas drošību uz ceļa.

Vadītāja un pasažieru aizsardzība

ESC – Electronic Stability Control (Elektroniskā stabilitātes kontrole)

Priekšējie drošības spilveni, galvas / krūškurvja sānu drošības spilveni, adaptīvās
drošības jostas ar spriegotājiem un drošības jostu spēka ierobežotāji (priekšējiem
sēdekļiem), anti slīdēšanas sistēma (vadītāja un pasažiera sēdeklim, nav salokāmam
priekšējā pasažiera sēdeklim un 2-vietīgajam pasažiera sēdeklim) - ir Kangoo Express
visaptveroša drošības aprīkojuma sistēma.

Jaunās paaudzes sistēma sadarbojas ar ASR vilces kontroles sistēmu, paplašināto
Grip un Hill Start Assist. Extended Grip sistēmai ir funkcija, kas uz slidenām virsmām
(dubļi, sniegs vai smiltis), uzlabo Kangoo Express vilci.

Atbilstošs Jūsu vajadzībām

2.

4.

1.

3.

1. Papildu aprīkojumā divvietīgs pasažieru sēdeklis priekšā tiek piedāvāts Kangoo versijām Express, Compact un Maxi. 2. Extended Grip un uzsākšanas braukt
kalnup palīgsistēma apvienojumā ar elektronisko stabilitātes programmu (ESC*). Vilces vadības sistēma Extended Grip atbalsta riteņu piedziņu, lai atvieglotu
pārvietošanos sarežģītos braukšanas apstākļos (pa smiltīm, dubļiem vai sniegu), un uzsākšanas braukt kalnup palīgsistēma ļauj viegli virzīties kalnā. 3. Pilnīgi viss
jauno radiouztvērēju klāsts ir aprīkots ar Bluetooth® saskarni un USB kontaktligzdu. Planšetdators Renault R-Link nodrošina vienkāršu piekļuvi novatoriskām un
praktiskām funkcijām: TomTom® navigācijai, multivides sistēmai, mobilajam tālrunim un informācijai par automašīnu. 4. dCi 110 ZS dzinējs patērē tikai 4,3 litrus
degvielas uz 100 km** un izdala 112 g CO2/km.** .
* Pieejams ar dCi 110 ZS dzinēju.
** Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums ir noteikts saskaņā ar piemērojamajām vadlīnijām.

Kangoo Express

Krāsas

QNG - Minerālbalta (NM)

CNB - Kafijas brūna (ML)

GND - Melna metāla (ML)

KNU - Tumši pelēka (NM)

719 - Spilgti sarkana (NM)

KNX - Sudraba (ML)

NM - nemetāliska krāsa
ML - metāliska krāsa
RNL - Zvaigžņu zila (ML)

KNG - Dzīvsudraba pelēka (ML)

Tehniskais raksturojums
dZinĒJS

Dzinēja tilpums (cm3)
Degvielas iesmidzināšanas veids
Degvielas veids
Cilindru skaits
Vārstu skaits
Daļiņu filtrs
Maksimālā jauda kW (ZS), sasniedzot apgr./min
Maksimālais griezes moments Nm (apgr./min)

PĀrneSuMKĀrBa

Pārnesumu skaits uz priekšu

PiedZiŅaS MehĀniSMS

Veids

BreMŽu SiStĒMa
Priekšā – disku bremzes (mm)

Aizmugurē – trumuļu (T) vai disku (mm) bremzes

Compact
Express
Maxi / Maxi Combi
Compact
Express
Maxi / Maxi Combi

degvielaS PatĒriŅŠ un iZMeŠu daudZuMS
CO2 izmešu daudzums (g/km)*

Kombinētais cikls (litri/100 km)*

Energy dCi 75 EURO-6
Start & Stop

Energy dCi 90 EURO-6
Start & Stop

Energy dCi 110 EURO-6
Start & Stop

1 198
tiešā, turbo
benzīns
4
16
84 (115)
190 (2000)

dīzeļdegviela
4
8
IR
55 (75) ar 4000
200 (1750)

1 461
tiešā Common Rail
dīzeļdegviela
4
8
IR
66 (90) ar 4000
220 (1750)

dīzeļdegviela
4
8
IR
80 (110) ar 4000
260 (1750)

6

5

6

6

vilces

vilces

vilces

vilces

280
274
-

258
280
T9"
T9"/274
-

280
280
274
274

280
280
274
274

140
6,1
-

112
116
4,3
4,5
-

112
123
4,3
4,7

115
119
4,4
4,5

60

60

60

60

1257/1413
1251–1280/1420–1430**
1771–1795
1884/1936**–2095
500
630/650**–800
625–675
615/630**–680
1050

1261–1280/1430
1343/1505
1418/1531
1936–2095
2175
2175
650–800
800
740
630–680
670–715
705
1050

1290–1310/1430
1373/1530
1441/1540
1950–2100
2200
2200
650–800
800
740
680–690
720–735
750
1050

Energy TCe 115 EURO-6
Start & Stop

cOMPact / exPreSS / Maxi / Maxi cOMBi

Compact
Express
Maxi / Maxi Combi
Compact
Express
Maxi / Maxi Combi

Degvielas tvertnes tilpums (litri)

MaSa (kg)
1227/1420
1917–2074
Pilna masa
650–800
Maksimālā kravnesība
(darba slodzes klasifikācija)
610–665
Piekabes bez bremzēm masa
Piekabes ar darba bremzēm masa
1050
* Oficiālie degvielas patēriņa dati ir sniegti salīdzinājumam un tiek noteikti saskaņā ar direktīvu. ** Trumuļu/disku bremzes.

Pašmasa bez papildu aprīkojuma
(min./maks. ar papildu aprīkojumu)

Compact 2/3 sēdvietu
Express 2/3 sēdvietu
Maxi 2/3 sēdvietu
Maxi Kombi (5 sēdvietu)
Compact 2/3 sēdvietu
Express 2/3 sēdvietu
Maxi 2/3 sēdvietu
Maxi Kombi (5 sēdvietu)
Compact 2/3 sēdvietu
Express 2/3 sēdvietu
Maxi 2/3 sēdvietu
Maxi Kombi (5 sēdvietu)
Compact 2/3 sēdvietu
Express 2/3 sēdvietu
Maxi 2/3 sēdvietu
Maxi Kombi (5 sēdvietu)

Tabulā norādītās skaitliskās vērtības var mainīties atkarībā no automašīnas aprīkojuma. Degvielas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu ietekmē arī braukšanas stils un citi ar tehnisko raksturojumu
nesaistīti faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas efektu pastiprinošā gāze, kas veicina globālo sasilšanu.
Renault automašīnas ir pakļautas otrreizējai pārstrādei saskaņā ar likumu par galapārstrādi un citiem noteikumiem, kas izvirza vides aizsardzības prasības. Automašīnas un tās nolietoto detaļu
demontāža tiek veikta saskaņā ar atbilstošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Aprīkojums

Vadītāja drošības spilvens
Metāla starpsiena bez loga
Rezerves ritenis
Disku bremzes priekšā un aizmugurē (trumuļu bremzes aizmugurē versijām ar dCi 75 ZS
dzinēju)
Asimetriskas divviru aizmugures durvis bez loga

15 collu tērauda riteņu diski (14 collu versijai Compact)
Centrālā durvju atslēga
Viduskonsole starp priekšējiem sēdekļiem
Elektrisks mainīga pastiprinājuma spēka stūres pastiprinātājs
ABS ar bremžu palīgmehānismu + dzinēja griezes momenta vadība pazemināta
pārnesuma režīmā
Stūre ar regulējamu augstumu
Kravas nodalījuma pamatapdare

KangOO exPreSS cOMFOrt cliM =
cOMFOrt +

Manuālais gaisa kondicionētājs ar ziedputekšņu filtru
Dekoratīvie riteņu diski

KangOO exPreSS PacK cliM =
cOMFOrt cliM +

Radiouztvērējs, kompaktdisku un MP3 datņu atskaņotājs, Bluetooth®, USB un
vienspraudņa kontaktligzda (ar tālvadības pulti zem stūres un iebūvētu ekrānu)
Kravas stiprinājuma vietas kravas nodalījumā
Iebūvēts bagāžas paklājs kravas nodalījumā
Dzinēja aizsardzība (plastmasas)

KangOO exPreSS cOMFOrt =

Bīdāmās durvis bez loga labajā pusē
Elektriski verami priekšējie sānu logi vadītāja un pasažiera pusē
Elektriski regulējami ārējie spoguļi
KangOO exPreSS Maxi PacK cliM =
PacK cliM +

Pagarināta garenbāze (+384 mm)
Bīdāmās durvis bez loga kreisajā pusē

KangOO exPreSS Maxi cOMBi PacK cliM =
Maxi PacK cliM +

Bīdāmās durvis labajā pusē ar eņģēs stiprinātu logu
Logi virsbūves sānos (sānu logi un aizmugures logs)
Starpsiena aiz otrās sēdvietu rindas

Nolokāms aizmugurējā sēdekļa sols ar iespēju izveidot līdzenu grīdu
Kravas nodalījuma saplākšņa apdare

KOMFOrt

KOMFOrt cliM

PacK cliM

Maxi PacK cliM

Maxi cOMBi PacK cliM

Izmēri
Kangoo Express Compact

Kangoo Express

Kangoo Express Maxi

Min./maks. kravas tilpums (dm )
3

3 000 / 3 500

Maxi
2 sēdvietu
4 000 / 4 600

Maxi combi
5 sēdvietu
1 300 / 3 400

1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 805 / 1 844
1 872 / 1 934
558 / 609
157–210 / 143–172
1 510 / 1 464 / 1 251
1 141
1 219
1 218 / 1 045 / 1 185
1 129
1 476
1 731
2 502

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
1510 / 1464 / 1 252
1 141
1 219
1 218 / 1 045 / 1 185
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
185–210 / 151–172
1 510 / 1 539
1 464 / 1 507
1 154
1 141
1 219
- / 1 145 / 1 129
1 008
1 328
-

compact

express

2 300 / 2 800

GABARĪTI (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
J
K
M
N
Q1
Y
Y1
Y2
Z
Z1

Garenbāze
Kopējais garums
Priekšējā pārkare
Aizmugurējā pārkare
Priekšējā šķērsbāze
Aizmugurējā šķērsbāze
Kopējais platums (bez spoguļiem)/(ar spoguļiem)
Augstums bez kravas
Augstums ar atvērtām aizmugures durvīm
Sliekšņa augstums
Klīrenss (bez kravas/ar kravu) min./maks. atkarībā no papildu aprīkojuma
Platums pasažieru elkoņu augstumā priekšā/aizmugurē
Salona platums pasažieru plecu augstumā priekšā/aizmugurē
Salona augstums aizmugurē (Kangoo Express)
Kravas nodalījuma platums augšā
Kravas nodalījuma platums apakšā
Platums starp riteņu arkām salonā ar saplākšņa apdari min./maks. versijām ar koka apdari
Kravas augstums
Kravas garums

Z2

Kravas garums pie grīdas ar papildu aprīkojumā pieejamo nolokāmo pasažiera sēdekli

1 519
1 533
1 829 / 2 138
1 783 / 1 812
1 833 / 1 863
152–210 / 143–172
1510 / 1 464 / 1 227
1 141
1 219
1 218 / 1 045 / 1 185
1 129
1 092
1 347
2 118

Konfigurācijas

Kangoo Express Compact

Kangoo Express

1 vai 2 bīdāmās durvis sānos

Asimetriskas divviru aizmugures durvis

Kangoo Express Maxi

Kangoo Express Maxi combi 5-vietīgs ar pilnu stiklojumu un
1 vai 2 bīdāmām sānu durvīm

Asimetriskas divviru aizmugures durvis ar logiem,
apsildāmu logu un loga tīrītāju

Paceļamas aizmugures durvis
ar apsildāmu logu un loga tīrītāju

Opcijas

1.

1. Pārvietojams starpsienas režģis: efektīvi aizsargā
kabīni un ļauj, ja nepieciešams, to atvērt, pārvadājot
garus priekšmetus.
2. Salokāms pasažiera sēdeklis: palielina kravas telpas
ietilpību, kā arī var pārvadāt objektus ar garumu līdz
2,88 metriem *.
3. Slēgta kravas nodalījuma starpsiena: bez vai ar logu,
kravas telpa ir pilnīgi nodalīta no kabīnes.

2.

3.

* Versijai Kangoo Express Maxi.

Opcijas

1.

2.

1. Elektriski nolokāmi ārējie sānu spoguļi.
2. Bīdāma jumta bagāžas nodalījuma lūka: bīdāma uz
priekšu jumta bagāžas nodalījumalūka ļauj pārvadāt
garus priekšmetus.

3.

4.

5.

3. Ērts un ietilpīgs - elkoņa balsts starp priekšējiem
sēdekļiem
sēdekļiem ar
ar uzglabāšanas
uzglabāšanas nodalījumu.
nodalījumu.
4. Lietus sensors: priekšējā loga tīrītāji tiek aktivizēta
automātiski, kad uz tā sāk nogulsnēties nokrišņi,
pielāgojot to darbības ātrumu nokrišņu nokrišņu
līmenim.
5. Trīs priekšējie sēdekļi: piemērots vadītāja un
priekšējā pasažiera sēdeklis, vidējais sēdeklis paredzēts
retai lietošanai.

Opcijas

1.

2.

4.

3.

1. Navigācijas Renault R-Link Evolution sistēma ietver
ļoti precīzu reālā laika satiksmes informāciju, skaļu
sakaru un balss atpazīšanas nodrošināšanu.
2. Klimata kontrole
3. Manuāli regulējama gaisa kondicionēšana.
4. CD-Radio, Bluetooth® un USB.

Aksesuāri

1.

2.

3.

4.

1. Jumta galerija no tērauda: ideāls antrosols uz Kangoo
Express jumta. Izturīgā konstrukcija nodrošina pilnīgu
aizsardzību pret koroziju un ļauj kravas transportēšanu
uz jumta līdz 100 kilogramiem (ieskaitot jumta
bagāžnieka svaru). Deflektors samazina gaisa pretestību
un nodrošina lielāku akustisko komfortu. Pieejams
dažādos garumos.
2. Jumta šķērssijas ir izgatavotas no cinkota tērauda un
aizsargātas pret koroziju. Tām ir aerodinamiskas formas
aizsargātas pret koroziju. Tām ir aerodinamiskas formas
un tādējādi tās rada mazāku gaisa pretestību. Maksimālā
jumta slodze 95 kilogrami (ieskaitot šķērssiju svaru).
3. Standarta piekabes āķis: paredzēts pastāvīgai un
intensīvai lietošanai un nodrošina drošu ekspluatāciju,
apstrādāts pret koroziju. Pieejams 7 un 13-pin
instalāciju.
4. Izliektais piekabes āķis: profesionālai un intensīvai
lietošanai, ar aizsardzību pret koroziju. Viegli
demontējams ar speciālu instrumentu. 13-pin instalācija
ir pieejama kā papildaprīkojums.

Aksesuāri

1. Koka paneļu komplekti ir pēc pasūtījuma izgatavoti un
precīzi piemēroti konkrētam modelim. Aizsargā intensīvi
izmantoto iekraušanas zonu un saglabā labā stāvoklī
jūsu komerctransportlīdzekli. Tie ietaupa tālākpārdošanas
remonta izmaksas un palielina Kangoo Express atlikušo
vērtību.
2. Sintētiskā materiāla grīda. Šī paplāte ir izgatavots no
ABS plastmasas un piekļaujas sākotnējai grīdai kravas
nodalījumā. Ideāli piemērota netīru kravu pārvadāšanai,
viegli tīrāma ar ūdens strūklu.
3. Precīzie aizsargrežģi nodrošina optimālu aizsardzību
pret zādzībām, skrāpējumiem un stikla lauskām,
neierobežojot vadītāja redzamību.
4. Dubļu sargi priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem
aizsargā apakšējo virsbūves daļu no sīko akmeņu un
šķembu bojājumiem.
5. Līstes durvīm: pieejamas bagāžas nodalījuma divviru
durvīm un tās aktīvi aizsargā durvju apakšas smagos
darba apstākļos.

1.

2.

3.

4.

5.

Pārbūve

2.

3.

1. Kangoo Express ir pārbūvējams cilvēku
pārvadājumiem cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās
iespējām.
2. Kangoo Express ir ideāli piemērots dažāda stacionārā
aprīkojuma uzstādīšanai.

1.

3. Renault Kangoo Express ar atbilstošu izolāciju un
saldēšanas agregātu ir piemērojams zāļu, medicīnsko
preču, pārtikas produktu, ziedu, lauksaimniecības, zivju
u.c. produktu pārvadāšanai nelielos apjomos.

Renault KANGOO Express

Izvēlieties nummur 1!

Iepazīsti savu KANGOO Express
www.renaultlatvija.lv
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