
Renault KANGOO





Jauns un uzticams
Jau kopš 1998. gada sākotnējā Renault Kangoo -

vienmēr oriģināls un mainīgs! Tagad tas no jauna

satrauc ar svaigu dizainu, atšķirīgu Renault identitāti un

visaptverošu aprīkojuma paketi. Vēl vairāk vērsts uz

lietotāju vajadzībām, RENAULT KANGOO ienes jūsu

dzīvē jaunas, patīkamas emocijas. Palutiniet sevi ar

jauno oriģinālu!







Radīts panākumiem
Auto piedzīvojumu meklētājiem: Kangoo Extrem versija. Tas

piemērots arī ceļojumiem grūti pieejamās vietās. Izturīgs

priekšējais bamperis, metāla aizsardzības aizsargs šasijai, ESP ar

saķeres pastiprinātāju (Extended Grip) un kalnup braukšanas

asistentu (Hill Start Assist), klimata kontrole un salona gaisa filtrs,

moderni līmplēves dekori, titāna krāsas dizaina elementi, divdaļīgs

panorāmas jumts ar atveramu lūku priekšā un fiksētu aizmugurē,

praktiskas jumta sliedes, tonēti logi un 15" vieglmetāla diski

nodrošinās pienācīgu cieņu pret šo modeli.







Kangoo - labs palīgs ģimenēm 
un mazajam biznesam

Renault Kangoo modeļa versijas piedāvā 5 pilnvērtīgas sēdvietas. Tas ir transportlīdzekļa paraugs mainīgumam kā tas pielāgojams mazu vai lielu kravu ikdienas

pārvadāšanai. Ja ir nepieciešama liela un vienlaidus iekraušanas zona, sēdekļus otrajā rindā ar vienu rokturi var nolocīt aizmugures bagāžas nodalījuma grīdas

līmenī. Pie tam, atkarībā no nepieciešamības pārvadāt pasažierus un kravu vielaicīgi, var nolocīt vai nu vienu vai divas, vai arī visas trīs sēdvietas. Kombinētā

gadījumā var nolocīt pat priekšējo pasažiera sēdekli, iegūstot vietu iekraujamamiem priekšmetiem līdz pat 2,85 metru garumam! Gan divviru aizmugures durvis,

gan bīdāmās sānu durvis nodrošina ērtu kravas iekraušanu un izkraušanu.

Renault Kangoo modeļa versijas piedāvā 5 pilnvērtīgas sēdvietas. Tas ir transportlīdzekļa paraugs mainīgumam kā tas pielāgojams mazu vai lielu kravu ikdienas

pārvadāšanai. Ja ir nepieciešama liela un vienlaidus iekraušanas zona, sēdekļus otrajā rindā ar vienu rokturi var nolocīt aizmugures bagāžas nodalījuma grīdas

līmenī. Pie tam, atkarībā no nepieciešamības pārvadāt pasažierus un kravu vielaicīgi, var nolocīt vai nu vienu vai divas, vai arī visas trīs sēdvietas. Kombinētā

gan bīdāmās sānu durvis nodrošina ērtu kravas iekraušanu un izkraušanu.
gadījumā var nolocīt pat priekšējo pasažiera sēdekli, iegūstot vietu iekraujamamiem priekšmetiem līdz pat 2,5 metru garumam! Gan divviru aizmugures durvis,



Eleganta enerģētika

Renault izstrādātie modernie Energy dCi dīzeļdzinēji un TCe benzīna dzinēji ir vienlīdz spēcīgi gan attīstot nepieciešamo jaudu, gan nodrošinot videi

draudzīgu ekspluatāciju. Nav brīnums, ka tie ir līderi degvielas ekonomijas un vides saudzēšanas parametros!

Renault izstrādātie modernie Energy dCi dīzeļdzinēji un TCe benzīna dzinēji ir vienlīdz spēcīgi gan attīstot nepieciešamo jaudu, gan

nodrošinot videi draudzīgu ekspluatāciju. Nav brīnums, ka tie ir līderi degvielas ekonomijas un vides saudzēšanas parametros!

Labākie savā segmentā

Mūsdienu Renault Energy dCi un TCe dzinēju
izstrādes pamatā centīgs un Renault
vērtībām uzticīgs konstruktoru darbs, lai
uzlabotu savu produktu kvalitāti, tādējādi
samazinot degvielas patēriņu un CO2 izmešu
daudzumu. Šajā ziņā jaunās, inovatīvās
tehnoloģijas, jo īpaši Stop&Start sistēma,
sistēma bremzēšanas enerģijas atgūšanai un
turbokompresoru ieviešana, ir devušas ļoti
vērtīgo pienesumu. Vēl viens jauninājums ir
zema spiediena izplūdes gāzu recirkulācija,
kas enerģētisko efektivitāti (un patēriņa
bilanci!) ievērojami optimizē.

Priekšzīmīgs taupītājs

Jums tiek piedāvāts braukšanas prieks ar
Kangoo, kuram ir spēcīgi un ar augstu griezes
momentu aprīkoti dzinēji, kas neprasa lielus
izdevumus un ir saudzīgi pret apkārtējo vidi,izdevumus un ir saudzīgi pret apkārtējo vidi,
jo Energy dCi un TCe dzinēji ir ar samazinātu
degvielas patēriņu un zemu CO2 izmešu
daudzumu, kā arī ar zemām ekspluatācijas
izmaksām. Energy dCi 75 un dCi 90,
piemēram, kombinētā ciklā patērē tikai 4,3 l /
100 km* degvielas un tiem CO2 emisija ir 112
g / km*. Darīts viss, lai Kangoo būtu labs
palīgs un arī saudzīgs pret jūsu finanšu
iekrājumiem!

*Norādītie aprēķini, izmantojot noteiktās ES
mērīšanas procedūras. Attēlā: dzinējs ENERGY dCi
90.



Dzinēji

MOTORS ENERGY 
TCe 115

ENERGY 
dCi 90

ENERGY 
dCi 110

 (1)

CO2

195/65 R15 91T

MASA (kg)

Tilpums (cm ³ )

Maksimālā jauda kW (noapaļota ZS), sasniedzot apgr./min
Maksimālais griezes moments Nm, sasniedzot apgr./min

Cilindru / vārstu skaits

Degvielas veids

Emisijas standarts

Degvielas iesmidzināšanas veids

No 0 līdz 100 km/h (s)

Maksimālais ātrums (km/h)

benzīns dīzeļdegviela dīzeļdegviela

turbo / tiešā / 

secīga

Cilindra diametrs/virzuļa gājiens

Pārnesumu kārbas tips

Pārnesumu skaits

Mehāniskā Mehāniskā Mehāniskā

85(115) pie 4000 66 (90) pie 4000 81 (110) pie 4000
190 pie 2000 220 pie 1750 260 pie 1750

Degvielas patēriņš - pilsētas (l/100km) 
Degvielas patēriņš - ārpilsētas (l/100km) 

Degvielas patēriņš - kombinētais (l/100km) 

Degvielas tvertne (l)

 emisija kombinētā ciklā (g/km)

TRANSMISIJA

VEIKTSPĒJA

CO₂

STŪRES IEKĀRTA
Elektrisks mainīga pastiprinājuma spēka stūres pastiprinātājs
Pagrieziena apļa     līdz apmalei (m)Ø

Ir Ir Ir

Ir Ir Ir

Ir Ir Ir

BREMZES
Priekšā
Aizmugurē 

Stabilitātes kontroles sistēma ESP
Avārijas bremzēšanas asistents 

RITEŅI UN RIEPAS
Bāzes riepu izmērs

Pašmasa
Pilna masa

Maksimālā  masa piekabei (ar darba bremzēm)
Maksimālā  masa piekabei (bez bremzēm)

Maksimālā jumta slodze (kg)

Degvielas patēriņš papildus atkarīgs no automaīnas aprīkojuma un vadītāja braukšanas stila. Par izmaiņām interesēties pie pilnvarotiem Renaut pārstāvjiem.
(1) degvielas patēriņš un CO2 izmeši tiek aprēķināti pēc vienotiem ES normatīviem aktiem un tie ir salīdznāmi visiem ražotājiem.

EMISIJA UN DEGVIELAS  PATĒRIŅŠ
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Euro Euro 6

6,2
7,3
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140
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1395
1920
1350
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10,7

vēdināmās disku
disku

160 170
13,3 12,3

6 Euro 6

ENERGY 

dīzeļdegviela

Mehāniskā

55 (75) pie 4000
200 pie 1750

Ir

Ir

Ir

1461
76 x 80,5

4/8

5

Euro 

4,3
4,7
4,2

112
60

150
16,3

6

dCi 75

10,7

trumuļu

vēdināmās disku vēdināmās disku vēdināmās disku
trumuļu disku
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Common Rail
turbo / tiešā / 
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Praktisks intelekts
Kangoo, ar savu plašo un arī mainīgo interjeru, palīdzēs bagātināt jūsu dzīvi. Vienalga vai jums nepieciešams pārvadāt personas, bagāžu,

lielāku kravu vai visu kopā - Kangoo vienmēr atradīs optimālu risinājumu.

Daudzi mantu glabāšanas

nodalījumi

Praktisks plaukts A4 dokumentiem vai

planšetdatoram, uzglabāšanas nodalījums

virs vējstikla, liels cimdu nodalījums, durvju

kabatas un uzglabāšanas nodalījums

viduskonsolē - tās ir daudzās iespējas

vadītājam un priekšējam pasažierim

mantu novietošaanai. Pasažieriem

aizmugurē pieejams plašs, trīsdaļīgs,

slēgts lidmašīnas tipa nodalījums pie

jumta*, kā arī pie priekšējo sēdekļu

atzveltnēm stiprināti un atlokāmi

lidmašīnas tipa galdi.

Caur stikla panorāmas jumtu* salonā

ieplūst daudz gaismas, nodrošinot

pasažieriem draudzīgu, siltu atmosfēru.

Bagāžnieka nodalījums ar tā zemo un

plakano iekraušanas slieksni, atvieglo

bagāžas iekraušanu un izkraušanu.

Praktiskas idejas ērtībām

Bagāžas nodalījuma pārsega atrašanās

vietu Kangoo var mainīt, sadalot kravas

telpu, tādējādi sadalot gan slodzi, gan

nodrošinot mantu aizsardzību. Priekšējo

pasažiera sēdekli* un aizmugurējos

sēdekļus var nolocīt (aizmugurējie sēdekļi

dalās proporcijās 1/3 un 2/3), tad

izveidosies bagāžas nodalījuma grīda līdz

2,50 metru garumam pasažiera pusē.

Elektriski regulējami aizmugurējie sānu

logi* bīdāmās durvīs nodrošinās

aizmugurējiem pasažieriem lielāku

komfortu, bet to atvēršanu drošības

nolūkos vadītājs var arī nobloķēt. Klimata

kontrole* nodrošinās optimālu ventilācijas

un siltuma režīmu salonā. Inovatīvās jumta

sliedes* ir izvēršamas bez instrumentiem

un, pēc dažām praktiskām darbībām, tās

būs gatavas jumta bagāžnieka

uzstādīšanai.

*Atkarībā no versijas vai pasūtītās opcijas





Ceļojumā pieslēgts 
internetam
Mūsu inovatīvās tehnoloģijas precīzi noenkuros jūsu Kangoo
dzīves virpulī. Ar Renault R-LINK* jums būs iespēja tiešsaistes

režīmā iegūt: jūsu kontaktus, mūzikas failus, kā arī piekļūt citām
tiešsaistes lietojumprogrammām. Tas izdarāms viegli,

izmantojot skārienjutīgo ekrānu un tālvadības radio pulti zem
stūres rata. Tāpat ar intuitīvo balss atpazīšanas R-LINK Voice

sistēmu jūs varēsiet diktēt adresi, izvēlieties kontaktu no tālruņu
grāmatas vai palaist kādu citu interneta aplikāciju.

Mūsu inovācijas padarīs jūsu automašīnu praktiskāku: ar iepriekš

instalētām lietojumprogrammām, piemēram, e-pastu, R-LINK

Tweet, Renault palīdzība, laika prognozes vai ar LIVE

pakalpojumiem. R-LINK Store jūs atradīsiet vēl daudzas
lejuplādējamas noderīgas programmas, piemēram, E-Guide R-

Link, Euro News, salīdzinājumus degvielas cenām vai ar

TomTom tiešsaistes režīmā adrešu meklēšanu.

Ar mūsu inovācijām, mēs virzam jūsu cerības uz priekšu! Vēlaties

ilgtspējīgi samazināt degvielas patēriņu? Taupības programma
Driving ECO2 atbalstīs jūs ar individuālu padomu. Programma

HD Traffic® informēs jūs ar ļoti aktuālu un precīzu satiksmes
informāciju.

*Atkarībā no versijas vai pasūtītās opcijas.



Brauciet ekonomiski, ilgspējīgi taupot degvielu

Ekonomiskās braukšanas stila principus ir viegli iemācīties. Un sekas ir
pārsteidzošas: jūs ietaupīsiet no 5% līdz 10% degvielas. Renault Kangoo
atbalsta jūs ar spēcīgu atbalsta sistēmu. Braukšanas ECO2 režīmā,
piemēram, dod līdz pat 25% degvielas ietaupījumu un būtiski samazina CO2 

emisiju (tas atkarīgs no satiksmes apstākļiem un jūsu braukšanas stila).

Jaunajā Kangoo ir trīs instrumenti ekonomiskas braukšanas atbalstam.
Tahometrs ar "Eco Zone", kur bultiņa rāda, ka ir ideāls laiks, lai mainītu
pārnesumu. Savlaicīgi mainītais pārnesums dos jūtamu degvielas
ietaupījumu. "Eco Mode" poga nodrošina ekonomisku un videi draudzīgu
braukšanu, samazinot griezes momentu un modificējot droseles atvērumu.



Šīs sistēmas darbināšana var dot līdz 10% degvielas ietaupījumu! Īsi
nospiežot uz akseleratora pedāli, deaktivizē "Eco Mode". Arī Renault R-Link
veicina degvielas patēriņa efektivitāti, jo šī sistēma analizē visus braucienus
un dod cikla novērtējumu uz vienu maršrutu un / vai dienā, piemēram,

patēriņa ziņojumus saistībā ar paātrinājumu vai uzvedību pārnesumu
pārslēgšanas savlaicībā. Lai ietaupītu vairāk degvielas un samazinātu CO2 

emisiju, vēlams noteikt īsāku kontroles režīmu un no tā izdarīt secinājumus
par jūsu braukšanas ieradumiem un uzlabot tos.



Krāsas

QNG - Minerālbalta* RNL - Zvaigžņu zila
CNB - Kafijas brūna

GND - Melna metāliska RPR - Kosmoszila KNX - Sudraba

719 - Spilgti sarkana* KNU - Tumši pelēka* KNG - Dzīvsudraba pelēka

KNU - Tumši pelēka

* Nemetāliska krāsa



BUSINESS

 pazemināta pārnesuma režīmā (IAS)
• ABS ar bremžu palīgmehānismu + dzinēja griezes momenta vadība

• Elektroniskā stabilitātes programma ESC

• Priekšējie drošības spilveni ar spiediena vadību vadītājam un pasažierim

• Elektrisks mainīga pastiprinājuma spēka stūres pastiprinātājs

• Centrālā durvju atslēga

• Elektriski verami sānu logi vadītāja un pasažiera pusē

• Riepu spiediena devēji
•Buferis priekšā un aizmugurē, kā arī sānu atpakaļskata spoguļu
ietvari matētā, melnā krāsā 1/3 un 2/3 dalījuma aizmugurējais 
sēdeklis ar iespēju izveidot līdzenu grīdu

• Vaļēja konsole starp priekšējiem sēdekļiem

• Stūre ar regulējamu augstumu

• No salona manuāli regulējami sānu atpakaļskata spoguļi

• Bīdāmās durvis labajā pusē ar eņģēs stiprinātu logu

• Aizmugures vērtne ar logu

• Bagāžas nodalījuma starpsiena ar plauktu

• 15 collu vieglmetāla riteņu diski ar četrām disku bremzēm

• Rezerves ritenis

• Auduma mīkstā apdare Titane

• Bērnu sēdeklīša stiprinājuma sistēma ISOFIX aizmugurējām
 malējām sēdvietām

Versijas



ZEN

ZEN=BUSINESS+
• Manuālais gaisa kondicionētājs

• Elektriski verami priekšējie sānu logi vadītāja un pasažiera pusē ar impulsa slēdzi versijām ar dCi dzinējiem

• Uzglabāšanas nodalījums starp priekšējiem sēdekļiem ar iebūvētu paroci

• Bīdāmās durvis kreisajā pusē ar eņģēs stiprinātu logu

• Buferi virsbūves krāsā, sānu atpakaļskata spoguļu ietvari spīdīgā, melnā krāsā
• Radiouztvērējs, MP3 datņu atskaņotājs, Bluetooth®, USB un vienspraudņa kontaktligzda ar tālvadības pulti zem stūres un iebūvētu ekrānu
• Elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi

• Mīkstā apdare Celcius

• Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu

• Kravas nodalījuma saplākšņa apdare



EXTREM

EXTREM = ZEN +
• Inovatīvi jumta stieņi

• Priekšā buferis melnā krāsā ar tumšpelēku ielaidumu, aizmugurē buferis melnā krāsā

• Miglas lukturi

• 15 collu vieglmetāla riteņu diski tumšpelēkā krāsā

• Plaukts pie salona griestiem

• Uzglabāšanas nodalījumi pie griestiem aizmugurējiem pasažieriem

• Papildus tonēti aizmugurējie logi

• Metāla šasijas pārsegs

• Īpašs Extrem marķējums

BUSINESS ZEN EXTREM

DROŠĪBA
ABS ar bremžu palīgsistēmu ● ● ●

ESP ar Extended Grip un Hill Start Assist ● ● ●

Priekšējie gaisa drošības spilveni vadītājam un pasažierim ar kontrolētu spiediena spēku ● ● ●

Priekšējie sānu drošības spilveni o o o

Priekšējie sānu gaisa drošības spilveni un aizkari o o o

Centrālā durvju atslēga ● ● ●

Rezerves ritenis ● ● ●

DURVIS
Labās bīdāmās sānu durvis ar eņģēs atveramu logu ● ● ●

Kreisās bīdāmās sānu durvis ar eņģēs atveramu logu o ● ●

Divviru aizmugurējās durvis ar logiem, asimetriski dalītas ar 180° atvērumu, ar apsildi un stikla tīrītāju o o o

Aizmugures durvis ar logu, apsildi un stikla tīrītāju ● ● ●

Panorāmas jumts (2-daļīgs, atverama lūka priekšā, aizmugurē fiksēta) - o o

Aizmugures jumta lūka (papildus nepiecešamas 180° atveramās bagāžas nodalījuma durvis) o o -

Sānu aizmugures logi un aizmugures durvju logi papildus tonēti  o ●

ĀRĒJAIS IZSKATS

Comfort pakete: sānu spoguļi elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi + elektriski regulējami logi sānu bīdāmām durvīm + lietus un gaisma 

sensors
 - o

Sānu spoguļi manuāli regulējami no iekšpuses, asfērisks vadītāja pusē ●  

Sānu spoguļi elektriski regulējami un apsildāmi, korpusi spīdīgi melnā krāsā - ● ●

Inovatīvi jumta stieņi ar iespēju pāriet uz "2 atrodas 1" o o ●

Miglas lukturi o o ●

Automātiskās dienas gaismas o o o

Lietus un gaismas sensors  o P

Bamperi un sānu spoguļu korpusi, sānu aizsargloksnes tumši pelēkā krāsā ● P -

Bamperi virsbūves krāsā, sānu spoguļu korpusi ar spīdīgi melnā krāsā, sānu aizsargloksnes tumši pelēkā krāsā - ● -

Melni bamperi ar tumši pelēkiem ieliktņiem, sānu spoguļu korpusi spīdīgi tumši pelēkā krāsā, sānu aizsargloksnes tumši pelēkā krāsā - - ●

Nemetāliskas krāsas ● ● ●

Metāliskas krāsas o o o

Tērauda 15" riteņu diski ● ● -

Vieglmetāla 15" riteņu diski sudraba krāsā o o -

Vieglmetāla 15" riteņu diski tumši pelēkā krāsā   ●

Vieglmetāla 16" riteņu diski o o o

INTERJERS
Papildu salona spogulis bērnus vērošanai aizmugurē o o o

Stūres statnis ar augstuma korekciju ● ● ●

Stūre rats apvilkts ar ādu - o o

Manuālais gaisa kondicionieris P ● ●

Klimata kontrole (nepieciešama Comfort pakete)  o o

Salona gaisa filtrs o ● ●

Priekšējie logi elektriski regulējami ● - -

Priekšējie logi elektriski regulējami ar gala slēdzi vadītāja pusē - ● ●

Ligzda 12V pasažieriem aizmugurē o o o

Smēķētāja komplekts o o o

BUSINESS ZEN EXTREM

DROŠĪBA
ABS ar bremžu palīgsistēmu ● ● ●

ESP ar Extended Grip un Hill Start Assist ● ● ●

Priekšējie gaisa drošības spilveni vadītājam un pasažierim ar kontrolētu spiediena spēku ● ● ●

Priekšējie sānu drošības spilveni o o o

Priekšējie sānu gaisa drošības spilveni un aizkari o o o

Centrālā durvju atslēga ● ● ●

Rezerves ritenis ● ● ●

DURVIS
Labās bīdāmās sānu durvis ar eņģēs atveramu logu ● ● ●

Kreisās bīdāmās sānu durvis ar eņģēs atveramu logu o ● ●

Divviru aizmugurējās durvis ar logiem, asimetriski dalītas ar 180° atvērumu, ar apsildi un stikla tīrītāju o o o

Aizmugures durvis ar logu, apsildi un stikla tīrītāju ● ● ●

Panorāmas jumts (2-daļīgs, atverama lūka priekšā, aizmugurē fiksēta) - o o

Aizmugures jumta lūka (papildus nepiecešamas 180° atveramās bagāžas nodalījuma durvis) o o -

Sānu aizmugures logi un aizmugures durvju logi papildus tonēti  o ●

ĀRĒJAIS IZSKATS

Comfort pakete: sānu spoguļi elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi + elektriski regulējami logi sānu bīdāmām durvīm + lietus un gaisma 

sensors
 - o

Sānu spoguļi manuāli regulējami no iekšpuses, asfērisks vadītāja pusē ●  

Sānu spoguļi elektriski regulējami un apsildāmi, korpusi spīdīgi melnā krāsā - ● ●

Inovatīvi jumta stieņi ar iespēju pāriet uz "2 atrodas 1" o o ●

Miglas lukturi o o ●

Automātiskās dienas gaismas o o o

Lietus un gaismas sensors  o P

Bamperi un sānu spoguļu korpusi, sānu aizsargloksnes tumši pelēkā krāsā ● P -

Bamperi virsbūves krāsā, sānu spoguļu korpusi ar spīdīgi melnā krāsā, sānu aizsargloksnes tumši pelēkā krāsā - ● -

Melni bamperi ar tumši pelēkiem ieliktņiem, sānu spoguļu korpusi spīdīgi tumši pelēkā krāsā, sānu aizsargloksnes tumši pelēkā krāsā - - ●

Nemetāliskas krāsas ● ● ●

Metāliskas krāsas o o o

Tērauda 15" riteņu diski ● ● -

Vieglmetāla 15" riteņu diski sudraba krāsā o o -

Vieglmetāla 15" riteņu diski tumši pelēkā krāsā   ●

Vieglmetāla 16" riteņu diski o o o

INTERJERS
Papildu salona spogulis bērnus vērošanai aizmugurē o o o

Stūres statnis ar augstuma korekciju ● ● ●

Stūre rats apvilkts ar ādu - o o

Manuālais gaisa kondicionieris P ● ●

Klimata kontrole (nepieciešama Comfort pakete)  o o

Salona gaisa filtrs o ● ●

Priekšējie logi elektriski regulējami ● - -

Priekšējie logi elektriski regulējami ar gala slēdzi vadītāja pusē - ● ●

Ligzda 12V pasažieriem aizmugurē o o o

Smēķētāja komplekts o o o

BUSINESS ZEN EXTREM

DROŠĪBA
ABS ar bremžu palīgsistēmu ● ● ●

ESP ar Extended Grip un Hill Start Assist ● ● ●

Priekšējie gaisa drošības spilveni vadītājam un pasažierim ar kontrolētu spiediena spēku ● ● ●

Priekšējie sānu drošības spilveni o o o

Priekšējie sānu gaisa drošības spilveni un aizkari o o o

Centrālā durvju atslēga ● ● ●

Rezerves ritenis ● ● ●

DURVIS
Labās bīdāmās sānu durvis ar eņģēs atveramu logu ● ● ●

Kreisās bīdāmās sānu durvis ar eņģēs atveramu logu o ● ●

Divviru aizmugurējās durvis ar logiem, asimetriski dalītas ar 180° atvērumu, ar apsildi un stikla tīrītāju o o o

Aizmugures durvis ar logu, apsildi un stikla tīrītāju ● ● ●

Panorāmas jumts (2-daļīgs, atverama lūka priekšā, aizmugurē fiksēta) - o o

Aizmugures jumta lūka (papildus nepiecešamas 180° atveramās bagāžas nodalījuma durvis) o o -

Sānu aizmugures logi un aizmugures durvju logi papildus tonēti  o ●

ĀRĒJAIS IZSKATS

Comfort pakete: sānu spoguļi elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi + elektriski regulējami logi sānu bīdāmām durvīm + lietus un gaisma 

sensors
 - o

Sānu spoguļi manuāli regulējami no iekšpuses, asfērisks vadītāja pusē ●  

Sānu spoguļi elektriski regulējami un apsildāmi, korpusi spīdīgi melnā krāsā - ● ●

Inovatīvi jumta stieņi ar iespēju pāriet uz "2 atrodas 1" o o ●

Miglas lukturi o o ●

Automātiskās dienas gaismas o o o

Lietus un gaismas sensors  o P

Bamperi un sānu spoguļu korpusi, sānu aizsargloksnes tumši pelēkā krāsā ● P -

Bamperi virsbūves krāsā, sānu spoguļu korpusi ar spīdīgi melnā krāsā, sānu aizsargloksnes tumši pelēkā krāsā - ● -

Melni bamperi ar tumši pelēkiem ieliktņiem, sānu spoguļu korpusi spīdīgi tumši pelēkā krāsā, sānu aizsargloksnes tumši pelēkā krāsā - - ●

Nemetāliskas krāsas ● ● ●

Metāliskas krāsas o o o

Tērauda 15" riteņu diski ● ● -

Vieglmetāla 15" riteņu diski sudraba krāsā o o -

Vieglmetāla 15" riteņu diski tumši pelēkā krāsā   ●

Vieglmetāla 16" riteņu diski o o o

INTERJERS
Papildu salona spogulis bērnus vērošanai aizmugurē o o o

Stūres statnis ar augstuma korekciju ● ● ●

Stūre rats apvilkts ar ādu - o o

Manuālais gaisa kondicionieris P ● ●

Klimata kontrole (nepieciešama Comfort pakete)  o o

Salona gaisa filtrs o ● ●

Priekšējie logi elektriski regulējami ● - -

Priekšējie logi elektriski regulējami ar gala slēdzi vadītāja pusē - ● ●

Ligzda 12V pasažieriem aizmugurē o o o

Smēķētāja komplekts o o o



Standarta un papildus aprīkojums
BUSINESS ZEN EXTREM

DROŠĪBA
ABS ar bremžu palīgsistēmu ● ● ●

ESP ar Extended Grip un Hill Start Assist ● ● ●

Priekšējie gaisa drošības spilveni vadītājam un pasažierim ar kontrolētu spiediena spēku ● ● ●

Priekšējie sānu drošības spilveni o o o

Priekšējie sānu gaisa drošības spilveni un aizkari o o o

Centrālā durvju atslēga ● ● ●

Rezerves ritenis ● ● ●

DURVIS
Labās bīdāmās sānu durvis ar eņģēs atveramu logu ● ● ●

Kreisās bīdāmās sānu durvis ar eņģēs atveramu logu o ● ●

Divviru aizmugurējās durvis ar logiem, asimetriski dalītas ar 180° atvērumu, ar apsildi un stikla tīrītāju o o o

Aizmugures durvis ar logu, apsildi un stikla tīrītāju ● ● ●

Panorāmas jumts (2-daļīgs, atverama lūka priekšā, aizmugurē fiksēta) - o o

Aizmugures jumta lūka (papildus nepiecešamas 180° atveramās bagāžas nodalījuma durvis) o o -

Sānu aizmugures logi un aizmugures durvju logi papildus tonēti  o ●

ĀRĒJAIS IZSKATS

Comfort pakete: sānu spoguļi elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi + elektriski regulējami logi sānu bīdāmām durvīm + lietus un gaisma 

sensors
 - o

Sānu spoguļi manuāli regulējami no iekšpuses, asfērisks vadītāja pusē ●  

Sānu spoguļi elektriski regulējami un apsildāmi, korpusi spīdīgi melnā krāsā - ● ●

Inovatīvi jumta stieņi ar iespēju pāriet uz "2 atrodas 1" o o ●

Miglas lukturi o o ●

Automātiskās dienas gaismas o o o

Lietus un gaismas sensors  o P

Bamperi un sānu spoguļu korpusi, sānu aizsargloksnes tumši pelēkā krāsā ● P -

Bamperi virsbūves krāsā, sānu spoguļu korpusi ar spīdīgi melnā krāsā, sānu aizsargloksnes tumši pelēkā krāsā - ● -

Melni bamperi ar tumši pelēkiem ieliktņiem, sānu spoguļu korpusi spīdīgi tumši pelēkā krāsā, sānu aizsargloksnes tumši pelēkā krāsā - - ●

Nemetāliskas krāsas ● ● ●

Metāliskas krāsas o o o

Tērauda 15" riteņu diski ● ● -

Vieglmetāla 15" riteņu diski sudraba krāsā o o -

Vieglmetāla 15" riteņu diski tumši pelēkā krāsā   ●

Vieglmetāla 16" riteņu diski o o o

INTERJERS
Papildu salona spogulis bērnus vērošanai aizmugurē o o o

Stūres statnis ar augstuma korekciju ● ● ●

Stūre rats apvilkts ar ādu - o o

Manuālais gaisa kondicionieris P ● ●

Klimata kontrole (nepieciešama Comfort pakete)  o o

Salona gaisa filtrs o ● ●

Priekšējie logi elektriski regulējami ● - -

Priekšējie logi elektriski regulējami ar gala slēdzi vadītāja pusē - ● ●

Ligzda 12V pasažieriem aizmugurē o o o

Smēķētāja komplekts o o o



BUSINESS ZEN EXTREM

VADĪŠANA
Stūres pastiprinātājs ● ● ●

Borta dators ● ● ●

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs (nepieciešams borta dators un radio) o o o

Palielināta kravnesība - 700 kg o/- (TCe 115) o/- (TCe 115) o

Aizmugures parkošanās sistēma o o o

MULTIMEDIJI
Radio MP3 Bluetooth® USB ligzda, ar iebūvētu displeju P ● ●

Radio CD MP3 Bluetooth® USB ligzda, ar iebūvētu displeju P o o

Radio CD MP3 Bluetooth® USB ligzda, ar atsevišķu displeju (saistīts ar R-Link) o o o

Multimediju navigācijas sistēma Renault R-Link Evolution o o o

Karšu komplekts visai Eiropai o o o

SĒDEKĻI
Functional pakete: salokāms pasažiera sēdeklis, lidmašīnu tipa  galdiņi priekšējo sēdekļu atzveltnēs - o o

Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu (obligātas aizmugures kreisās durvis) o ● ●

Apsildāmi priekšējie sēdekļi (nepieciešams vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu, salokāms pasažiera sēdeklis) o o o

Aizmugurējais sēdekļi sadalīti sistēmā 1/3 - 2/3, nolocīšana uz "līdzenu grīdu" ● ● ●

PAKETES
Air conditioning pakete: manuālā gaisa kondicionēšana + radio ar iebūvētu displeju, ar MP3 un Bluetooth® un USB ligzda o - -

Air conditioning pakete: manuālais gaisa kondicionieris + CD radio ar iebūvētu displeju, MP3 Bluetooth® un USB ligzda o - -

Business pakete: salona apdare "Titane", spoguļi, buferi un sānu aizsargloksnes pelēkā krāsā, plastmasas apdare elkoņu balstam - 0 -

INTERJERA DIZAINS
Integrēta plastmasas grīdas apdare pasažieru un bagāžas telpā ●  

Integrēta materiāla grīdas apdare pasažieru un bagāžas telpā o ● ●

Papildus bagāžas telpas grīdas apdare no plastmasas o o o

Daļēja apdare bagāžas telpā ●  

Pilnīga apdare bagāžas telpā  ● ●

UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI
Plaukts zem jumta o o ●

Atvērta konsole starp priekšējiem sēdekļiem ●  

Centrālais elkoņu balsts ar glabāšanas funkciju un ar plastmasas apdari o o -

Centrālais elkoņu balsts ar glabāšanas funkciju un ar auduma apdari  ● ●

Uzglabāšanas telpa zem jumta lidmašīnas tipa, ar atsevišķu nogalījumu katram pasažierim 2.rindā o o ●

Bagāžas telpas pārsegs ●  

Daudzfunkciju plaukts bagāžas telpai  ● ●

Bagāžas siets o o o

Plastmasas aizsardzības elements šasijai ● ● o

Metāla aizsardzības elements šasijai o o ●

Sīkāka informācija pie oficiālajiem Renault dīleriem.

 ●= standartā;      o= pasūtāms;      P = paketes elements;      - = nav pieejams.

Dažiem variantiem nepieciešams papildus aprīkojums vai tie ir savstarpēji izslēdzoši.



  Minimālais /maksimālais  660/2600

DIMENSIJAS (mm)
A         Garenbāze 2697
B Kopējais garums 4282/4304
C Priekšējā pārkare 875

pD Aizmugures ārkare 710/732
E Priekšējā škērsbāze 1521
F Aizmugurējā šķersbāze 1533
G         Bez / ar sānu spoguļiem 1829/2138
H         Augstums bez kravas / ar jumta stieņiem 1799-1839/1867-1898
H2      Augstums ar atvērtu aizmugures vērtni 2011-2070

sliekšJ Aizmugures ņa augstums 554-615
K         Kl īrens ar / bez kravas  158-211/141-178
M        Platums elkoņu augstumā priekšā 1510

  BAG (dm3) ĀŽAS NODALĪJUMA TILPUMS 

M1      Platums elkoņu augstumā aizmugurē 1539
N         Platums plecu augstumā priekšā 1464
N1      Platums plecu augstumā aizmugurē 1511
Q1      Bagāžas nodalījuma augstums 1155
Y         Iekraušanas nodalījuma augšējais platums 1105
Y1       Iekraušanas nodalījuma papakšējais palatums 1125
Y2       Platums starp riteņu arkām 1121
Z          Iekraušanas nodalījuma augstums 1115
Z1       Kravas garums 611
Z2       Kravas garums uz grīdas / 937

ar nolocītiem aizmugures sēdekļiem 1803
Z3       Salona grums (no pedāļiem līdz salona aizmugurei) 1716

Dimensijas



5.

9. 10. 11.

2.

1.

3.

6. 7. 8.

4.

Piederumi

1.Bērnu sēdeklīši. Renault piedāvā pilnu bērnu sēdeklīšu
spektru, kas atbilst visstingrākajiem spēkā esošajiem drošības
standartiem. 2. DVD atskaņotājs: DVD sistēma NEXTBASE
Click & Go ietilpst divi 9" izmēra displeji, divi kronšteini un
divas austiņas. Montāža viegli veicama priekšējo sēdekļu
pagalvjos, atskaņo: DVD, JPG attēlus un MP3 failus.
3.Trauksmes signalizācija: obligāts aksesuāru produkts, kas
ievērojami samazina jūsu Renault Kangoo zādzību risku no tā
salona, kā arī aizsargā pašu transportlīdzekli. 4.Bagāžas 

nodalījuma paplāte ar sadalošām sienām ne tikai aizsargā
grīdu no netīrumiem, bet arī satur mazus priekšmetus
noteiktā vietā... 5.Velosipēdu statīvs uz sakabes: paredzēts
drošai velosipēdu pārvadāšanai uz sakabes līdz 4
velosipēdiem. 6.,7.Grīdas paklāji "Comfort" un "Expression": 
visi Renault grīdas paklāji ir aprīkoti ar oriģinālajiem
stiprinājumiem, kas nodrošina vadītājam un pasažieriem
optimālu drošību. Šie tekstila grīdas paklāji efektīvi aizsargā
grīdas mīksto apdari. 8.Gumijas grīdas paklāji ir īpaši piemēroti
netīrai videi, piemēram, mitrājās sezonās rudenī un ziemā ar
dubļu vai sniega sanesumiem. Viegli tīrāmi zem tekoša ūdens.
9.Sakabi "RDSO" var demontēt pēc pāris darbībām bez
instrumentiem, ja nav sagaidāma tās drīza izmantošana.
10.Jumta kasti iespējamss ātri uzstādīt, pateicoties ātrās
stiprināšanas sistēmai Renault roofracks un tā nodrošina
papildu bagāžas vietas. To var atvērt no divām pusēm un
bloķēt atvērtā stāvoklī, kas ievērojami atvieglo bagāžas
iekraušanu. 11.Bagāžas tīkls satur bagāžas priekšmetus,
nodrošinot to drošu pārvadāšanu.



Drošība visiem

Drošība ir galvenā Renault filozofijas pamatā. Jaunajā Kangoo izveidota moderna un efektīva drošības sistēma, nodrošinot optimālu

aizsardzību visiem braucējiem.

Drošība ir galvenā Renault filozofijas pamatā. Jaunajā Kangoo izveidota moderna un efektīva drošības sistēma, nodrošinot optimālu

aizsardzību visiem braucējiem.

Personu aizsardzība

Priekšējie drošības spilveni, galvas / krūškurvja sānu drošības spilveni, drošības jostas ar
priekšspriegotājiem un spēka ierobežotājiem (aizmugurē), anti-paslīdēšanas sistēma
(vadītājam un priekšējā sēdekļa pasažierim). Pēc izvēles sānu drošības aizkari ir pieejami
pirmās un otrās rindas sēdekļiem.

Extended Grip un Hill Start Assist

Extended Grip funkcija - ievērojami uzlabo Kangoo saķeri īpaši uz slidenām virsmām
(dubļainām, sniegotām vai smilšainām). Hill Start Assist funkcija - noderīgs palīglīdzeklis
braukšanas uzsākšanai slīpās nogāzēs, it sevišķi nozīmīgs palīgs auto vadītājiem ar
piekrautiem transportlīdzekļiem.



Aizmugurējās parkošanās palīgsistēma

Sensori uz aizmugurējā bampera ar attēliem no
atpakaļgaitas kameras R-Link displejā sniedz atbalstu
vadītājam, manevrējot atpakaļgaitā.

Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma ESC

(Electronic Stability Control)

Jaunās paaudzes sistēma apvieno vilces kontroli un
nepietiekamās pagriežamības kontroli ar Extended Grip
un Hill Start Assist funkcijām.

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju

Ļauj iestatīt vēlamo braukšanas ātrumu (kruīza kontrole)
vai to ierobežot (ātruma ierobežotājs). Vēlamos režīmus
var regulēt ar slēdžiem uz stūres rata.





D. Saylan, O. Banet, Cabinet Patriarche & CO architectes.

Esam darījuši visu, lai brošūrā būtu ietverta visjaunākā un visprecīzākā informācija, taču Renault patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma pārveidot automašīnas, ieskaitot to īpašības, tehnisko raksturojumu, aprīkojumu un 
piederumus. Brošūras novecošana ir neizbēgama, un tās informācija var kļūt neprecīza, jo automašīnu īpašības, tehniskais raksturojums, aprīkojums vai piederumi var būt mainīti pēc brošūras publicēšanas datuma un tādējādi 
atšķirties no apraksta brošūrā. Tāpēc pirms jebkura izstrādājuma iegādes pie Renault pārstāvja jānoskaidro, vai automašīnas īpašības, tehniskais raksturojums, aprīkojums un piederumi atbilst brošūrā minētajai informācijai. 

Renault rekomendē
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Iepazīstiet vairāk Renault KANGOO
www.renaultlatvija.lv

http://renaultlatvija.lv/kangoo.php



