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Kangoo Express tilbyder et komplet program med blandt andet  
2 forskellige længder (Express og Maxi) og meget forskelligt 
ekstraudstyr - deriblandt 3 pladser foran. Der er helt sikkert en 
Kangoo Express, som passer til dig!

100 % tilpasset til dine 
behov 



Bluetooth® Opkoblingsmuligheder og USB-porte på 
alle radioer, bakkamera, det intelligente Renault R-LINK 
Evolution-navigationssystem ... et udvalg af værktøjer, 
der gør dit arbejdsliv og din hverdag nemmere.

Førsteklasses 
udstyr





Lettere levering

Det vigtigste i din dagligdag: effektive ture og leveringer. Kangoo kan udstyres med en effektiv navigationsteknologi: Med Renault R-LINK kan du finde din 
destination helt nøjagtigt, tjekke din rækkevidde, vælge den bedste rute uden trafikpropper med bilens online-tjenester og meddele din ankomst med den 
håndfrie funktion ... Skydedørene i siden og de asymmetriske bagdøres åbningsvinkel på 180° gør adgangen til lasten lettere ... Med Kangoo Express kan du 
læsse varer med et rumfang på op til 3,5 m3, og du råder over en nyttelast på op til 650 kg. Åbn, last, find din destination, læs af .... en effektiv levering.







Kangoo Express Maxi og den nye Kangoo Maxi Z.E. er 
forlænget med 38 cm, hvilket giver dig mulighed for at 
transportere genstande op til en længde på 2,89 m*. Kangoo 
Express Maxi giver dig en nyttelast på 800 kg og en effektiv 
volumen på 4,6 m3. Meget effektivt!

* Med vipbar adskillelse og passagersæde nedklappet.

Mere effektiv



Kontrolleret aktivitet

Ved at kombinere biler med forbrændingsmotorer og elbiler i en modelserie, der omfatter tre længder samt en lang række tilpasningsmuligheder og konfigurationer, 
finder du helt sikkert de løsninger, du skal bruge for at opbygge din virksomhedsflåde. På den nye Kangoo Z.E. giver servicefunktioner i Z.E. dig adgang til My Z.E. 
Foretag tilslutning på din PC eller smartphone, så du kan tjekke din rækkevidde og ladehistorik for din Kangoo Z.E. Med My Z.E. Inter@ctive, kan du analysere 
og programmere din opladning, så den foretages i tidsrum med lav belastning af elnettet. Du får også kørselsfunktioner, der hjælper dig, så du kan optimere 
din rækkevidde og bruge mindre energi. Kangoo køreassistenter hjælper dig med at reducere strømforbruget og dermed øge rækkevidden.







Den nye Kangoo Z.E. er en pioner og markedsleder* 
med et tydeligt statement. Den afspejler din forpligtelse 
over for kloden, ligesom den markant sænker din 
virksomheds CO2-udledning.
Kangoo Express Maxi og den nye Kangoo Z.E. har 
en nyttelast på op til 650 kg inden for en anvendelig 
volumen på op til 4,6 m3. Med sine bagdøre, der 
åbner 180°, og en læsselængde på op til 2,89 m viser 
Kangoo nye veje.

* Markedsleder i Europa på markedet for elektriske varebiler.

Innovativ  
komfort



KANGOO ACCESS

3,90m

KANGOO EXPRESS & NY KANGOO Z.E.

4,28m

KANGOO EXPRESS MAXI & NY KANGOO MAXI Z.E.

4,67m



Opbevaringsplads, der er tilpasset til alle behov, nye 
økonomiske og effektive motorer og en elektrisk 
version, der repræsenterer nyskabelse og det 
miljømæssige gennembrud. Mere end nogensinde 
fortjener den nye Kangoo, at man ser nærmere på den.

Renault Kangoo 
Express og Z.E.  
scanning



En nyttebredde på op 
til 1,22 m 

En nyttehøjde
på op til 1,13 m

En nyttelængde
på op til 2,89 m

En nyttevolumen
på op til 4,6 m3

En nyttelast
på op til 800 kg



Optimale lastforhold 
Alsidigheden: en stolthed
Den nye Kangoo er fleksibel... Den fås nu med  
3 pladser foran*, som består af førersædet og et sæde 
med 2 pladser og med et opbevaringsrum under 
sædet, der kan rumme maksimalt 15 l. Ryglænet på 
sædet med 2 pladser kan klappes ned separat, så det 
kan anvendes som bord, eller så du kan transportere 
lange genstande. Endelig giver giraflugen** dig 
endnu mere plads i højden.

Stor, når det kommer til opbevaring
Kabinen råder over utallige opbevaringsmuligheder, 
så du kan udnytte den ledige plads fuldt ud. 
Opbevaringsrummet i instrumentpanelet 
er nemt tilgængeligt og kan indeholde dine  
A4-papirer. Mere pladskrævende genstande kan 
du placere på lofthylden, i handskerummet, i 
midterarmlænet (afhængigt af udgave) eller sågar 
i opbevaringsrummet under sædet. Varerummet har 
en volumen på mellem 2,3 m3 og 4,6 m3 afhængigt 
af udgaven.

Talrige udstyrsmuligheder, der opfylder dine behov: 
skillevægge i enten massiv eller gitterudformning. 
og beklædninger, bundbeskyttelse og/ eller 
sidebeskyttelse, fastgørelsessystemer, klapper, 
der er af metal eller glas, og et særligt, meget smart 
skydetag. Bemærk, at nyttelasten er fra 500 til 650 kg.  
afhængigt af model og version.

Ekstremt tilgængelig
Du kan uden besvær åbne og lukke skydedørene i 
siden eller komme ind til varerummet ved at åbne 
de asymmetriske døre bagpå, der kan åbne 180°. 
Ingen forhindring ved læsning. Den lave læssekant, 
mellem 57 og 60 cm fra jorden, gør det lettere for dig 
at håndtere tung last. Talrige åbningsmuligheder, et 
skydetag, døre bagpå og/eller i siden, der er massive 
eller med glas, en bedre udnyttelse af nyttevolumen. 
Kangoo er altid tættere på dine behov.

* Ekstraudstyr, der ikke er til rådighed i Kangoo Z.E.  
** Ekstraudstyr, ikke mulig på Maxi-versionerne.



For at opnå endnu længere rækkevidde er den nye Kangoo Z.E. udstyret med det nye Z.E. 33-batteri (33 kWh) i kombination med en energieffektiv 
motor med 44 kW, hvilket sikrer en ny række vidde på 270 km (NEDC)(1), eller 120-200 km afhængigt af udetemperaturen under reelle betingelser  
i leveringscyklussen(2).

En anden nyhed for elbiler til erhvervsmæssig brug: varmepumpen, som er forbundet med airconditionanlægget sikrer uovertruffen klimakomfort, uden 
at rækkevidden mindskes.

Ny KANGOO Z.E.:
Fire innovative nyheder for en rækkevidde, der slår rekorden

Batteri inkluderet Ingen motorstøj

0 emissionerNem at oplade

270 km rækkevidde 
(NEDC(1))

Biler 100 % til erhvervsmæssig brug: op til 
4,6 m3  effektiv volumen



Brug appen til Z.E.-tjenester på din smartphone eller pc for at få adgang til MY Z.E. Foretag tilslutning og få en fjernvisning af rækkevidden og batterilevetiden 
for din nye Kangoo Z.E. Og med My Z.E. Inter@ctive, som er tilsluttet til Renault R-LINK navigation, kan du foretage programmering og påbegynde opladning 
via fjernbetjening. Disse to helt gratis tjenester giver dig endnu større frihed.

Med Z.E. Pass(3) har du adgang til et ubegrænset antal opladningspunkter, og du kan betale med et enkelt kort eller smartphone-app.

Med Z.E. Trip(4), som du tilgår via Renault R-LINK-system, kan du finde opladningspunkter i nærheden af din destination og tjekke tilgængeligheden af disse 
i realtid.

(1) NEDC: New European Driving Cycle (europæisk målestandard for emissionsniveau og forbrug).
(2) Leveringscyklus: Gennemsnit på 45 km/t i byer, forstæder og på motorveje (bil standset 14 % af tiden under kørslen).
(3) Udviklet af Bosch Software Innovations GmbH for Renault.
(4) Subscription Services.

Den nye Kangoo Z.E: opkoblet både ind- og udvendigt.



1) Bremser med regenerering: Batteriet genoplades, når du fjerner foden 
fra speederen eller træder på bremsepedalen.
2) Varmepumpe: Den er tilsluttet til airconditionanlægget og genererer varme 
eller afkøler passagerkabinen. Den fungerer som et reversibelt airconditionanlæg 
og stiller disse to funktioner til rådighed uden at nedsætte rækkevidden.
3) Energieffektive dæk: Takket være deres lave rullemodstand hjælper de 
med at maksimere din rækkevidde uden negativ indvirkning på køreegenskaber 
eller bremseevne.
4) Brændstofsparefunktion: Dette udstyr sidder på instrumentpanelet og 
fortæller dig, om du aktuelt anvender eller genindvinder energi.
5) Eco-funktion: Aktiver Eco-funktion for at begrænse motoren og køre 
længere.

6) R-LINK Evolution: med den gratis My Z.E. Inter@ctive-tjeneste, programmer 
og analyser ladestatussen for hver af dine biler. Få meddelelser om bilens 
batteriniveau, resterende tid og tilgængelig rækkevidde via smartphone eller 
pc. Anvend den til at optimere dit budget ved at planlægge ladetid i perioder, 
hvor belastningen af elnettet er lav.
7) For opvarmning af kabine: Programmer opvarmning eller afkøling, mens 
din nye Kangoo Z.E. bliver opladet. Den anvendte energi tages ikke fra batteriet.
8) Ny 7 KW lader: Tilslut den til en wallbox 32A/7,4KW og oplad til 35km på 
bare én time (Når vejret er varmt)

Den nye Kangoo Z.E.  
Teknologi til fordel for rækkevidden

1

2
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Med opladeren til lejlighedsvis opladning (10 A/230 V/2,3 kW)
Med Flexicharger kan du oplade din Renault Kangoo Z.E. i nødstilfælde 
ved hjælp af en 230 V stikdåse i hjemmet på 17 timer.

Offentlige ladestandere (7 kW til 43 kW)
Du skal blot tilslutte din nye Kangoo Z.E. til et offentligt ladestander  
(7 kW til 43 kW): parkeringspladser ved indkøbscentre, Renault-forhandlere 
etc. Anvend R-LINK Evolution til at lokalisere og tjekke tilgængeligheden 
af opladningspunkter, der er inden for rækkevidde, med Z.E. Trip. 

* Z.E. Ready: Z.E. Ready er et varemærke, der er registreret af Renault, og det gælder 
for udstyr, der er installeret med henblik på opladning af elbiler i Z.E.-serien. For at blive 
godkendt til at anvende Z.E. Ready-certificeringen, skal Renaults partnere overholde en 
liste med tekniske specifikationer og Z.E. Ready-kvalificeringsprocessen, ligesom de skal 
udføre overensstemmelsestests. Den aktuelle version er Z.E. Ready 12. Find flere oplysninger 
om vores standarder, certificerede partnere og kvalificeringsprocessen på www.Icie.com.

Den nye Kangoo Z.E.  
Oplad dine batterier overalt





Renault R-LINK Evolution er det vigtigste værktøj for 
professionelle, som ønsker at forblive opkoblede i alle situationer.
Med LIVE services, som omfatter TomTom Traffic*, kan man 
undgå trafikkøer og få de bedste trafiknyheder i realtid! Med 
Android AutoTM** skal man blot tilslutte sin smartphone og 
anvende den primære R-LINK Evolution-skærm i bilen for at 
få adgang til Android-apps, der kan bruges under kørslen. 
Anvend MY Renault**-appen, som er tilsluttet til R-LINK 
Evolution, for at tilgå intelligente tjenester, uanset hvor du 
er og hvornår du behøver dem: Find nemt din Renault på 
parkeringspladsen, planlæg din rute i ro og mag derhjemme 
eller få en oversigt over din bils instrumentpanel.

Få mere at vide på www.renault-multimedia.com
Hent MY Renault-appen på Google Play og Apple Store.

* Afhængigt af land og i en begrænset periode.
** Indføres snart, afhængigt af land.
Android Auto er et brand tilhørende Google Inc.

Effektive 
forbindelser



Beskyttelse af fører og passagerer
Førerairbag, passagerairbag, sideairbags til hoved/brystkasse, sikkerhedsseler med 
selestrammere og selekraftbegrænsere (forsæder), antidyk-system (fører- og passagersæde, 
undtagen i forbindelse med nedfældeligt sæde og bænkpassagersædet med 2 pladser foran).

Det elektroniske stabilitetssystem (ESC – Electronic Stability Control)
Denne nye generation kombinerer antispinfunktionen (ASR) og understyringskontrollen (CSV) 
med Extended Grip og Hill Start Assist.

Renaults vision er helt konkret at forsyne dig og dine medarbejdere med de nyeste og mest effektive passive og aktive sikkerhedssystemer, lige meget 
hvilket udstyrsniveau din bil er forsynet med. Med den elektroniske stabilitetskontrol ESC, som kombinerer Extended Grip og Hill Start Assist, tager  
Kangoo Express et skridt fremad og gør din erhvervskørsel mere sikker.

Sikkerhed for alle



Hill Start Assist
Hill Start Assistenten gør det lettere for dig at sætte i 
gang på stigninger.

Bakkamera
Bakkameraet letter parkeringsmanøvrer, idet det giver et fuldt 
og fremragende udsyn til området bag bilen. Billederne sendes 
til bakspejlet eller navigationsskærmen i modeller med R-LINK-
navigation. Kameraet er altid knyttet til parkeringssensorerne 
bag for optimal ydelse.

Extended Grip*
Fremdriftsfunktion forbundet med ESC, Extended Grip 
er en funktion, der forbedrer din bils trækkraft, så du kan 
køre på et vanskeligt underlag (grus, mudder, sne). Et 
grønt Extended Grip-ikon vises i instrumentenheden, 
når Extended Grip aktiveres, og meddelelsen "funktionen 
løst underlag" vises i 15 sekunder.

* Extended Grip ikke mulig på Kangoo Z.E.





Chromo zone  Kangoo farver

Tekniske data  Diesel eller El

Udstyr  Interiør og væsentligt udstyr

Tilbehør  Det uundværlige udstyr 

Mål  Alle din bils primære mål

Ekstraudstyr  Udstyr der opfylder din krav

Komfort og teknologi  De væsentlige funktioner

Standard- og ekstraudstyr  Komplet liste

Skræddersyet  En skræddersyet bil til din virksomhed



Farver

Hvid "Minéral" (QNG) Rød (719) Sort "Metal" (GND)

Brun "Moka" (CNB) Blå "Étoile" (RNL) Grå "Cassiopée" (KNG)

AL: Almindelig lak
MEL: Metallak



Tekniske data
Kangoo Express & Z.E. ENERGY dCi 80 ENERGY dCi 95 Z.E.
Stop & Start Ja Ja -
MOTOR
Slagvolumen (cm3) Direkt (turbo) common rail  

1 461 cm3
Direkt (turbo) common rail  

1 461 cm3 viklet rotor, synkron

Brændstof Diesel Diesel Elektrisk
Maks. ydeevne i kW CEE (hk) ved o/m 55 (80) ved 4 000 66 (95) ved 4 000 44 (60)
Maks. drejningsmoment i Nm CEE ved o/m 200 ved 1 750 220 ved 1 750 226
GEARKASSE
Antal gear 6 6 1
BREMSER
Skivebremser for (mm)

Access/Express 258/280 280 280
Maxi Express (2 sæder) - 280 280

Tromlebremser bag (D) eller skivebremser (mm)
Access/Express T9”/274 T9”/274 274

Maxi Express (2 sæder) - 274 274
FORBRUG(2)
CO2-emissionsniveau over fuld cyklus (WLTP g/km)

Access/Express 147 148 0
Maxi Express (2 sæder) - 155 0

Fuld cyklus (WLTP 100 km/l)
Access/Express 17,9(2) 17,9(2) 180 Wh/km

Maxi Express (2 sæder) - 16,9(2) 180 Wh/km  
Maxi Z.E. 

VÆGT (kg)
Egenvægt (min.-maks.)

Access/Express 1 251–1 280/ 
1 420–1 430*

1 280–1 430/ 
1 280–1 430 1 426

Maxi Express - 1 357/1 496 1 505(1)
Tilladt vogntogsvægt (GTW)

Access/Express 1 950/2 100 1 950/2 100 2 126
Maxi Express - 2 200 2 175(1)

Maks. Nyttelast
Access/Express 650 650/800 650

Maxi Express - 800 650 (1)
Anhængervægt uden bremser

Access/Express 680 680 374
Maxi Express - 715 322(1)

Anhængervægt med bremser 1 050 1 050 374/322(1)
(1) 3 forsæder; (2) Homologeret brændstofforbrug og emissionsniveau baseret på relevante bestemmelser

DÆK Dimensioner Mærke Model Brændstofeffektivitetsklasse Vådgrebsklasse Udvendig støj
Kangoo Express Compact 185/70 R14 88T Continental ContiEcoContact 5 C B 70 dB

Kangoo Express Med Energy dCi 75-, Energy dCi 90-,  
Energy dCi 110-, dCi 90 EDC-, dCi 110 EDC-motorer 195/65 R15 91T Michelin Energy Saver E B 70 dB

Med øget nyttelast eller offroad/ 
byggeplads, ekstraudstyr Energy TCe 115, TCe 115 EDC 195/65 R15 95T Michelin Energy Saver C B 70 dB

Med helårsdæk som ekstraudstyr 195/65 R15 91T TL Goodyear Vector 4 Seasons E E 70 dB
Med 16” aluminiumsfælge 205/55 R16 91H Michelin Energy Saver E B 70 dB

Kangoo Express Maxi 195/65 R15 95T Michelin Energy Saver C B 70 dB
Med 15” aluminiumsfælge 195/65 R15 91T Michelin Energy Saver E B 70 dB

& New Kangoo Z.E. 195/65 R15 95T Michelin Energy Saver C B 70 dB





Udstyr

 • Airbag i førerside 
 • Beskyttelsesstænger bag føreren 
 • Centrallås 
 • Midterkonsol med opbevaringsrum mellem 
forsæderne 

 • Elektrisk servostyring 
 • ABS-bremser (antiblokeringssystem) + 
nødbremsesystem (AFU) + regulering af 
motordrejningsmoment, når du skifter ned 
i gear (MSR) 

 • Asymmetriske døre bagpå uden rude 
 • Reservehjul 
 • Højdejusterbart rat 
 • ESC stabilitetskontrol med Extended Grip 
og Hill Start Assist

 • Elruder foran til fører og forsædepassager, 
med singletouchfunktion i førersiden, når 
den køres op

 • Skydedør i højre side
 • R-plug&Radio med Bluetooth® og 
Plug&Music (USB-port og jackstik) 
med betjeningselementer på rattet og 
integreret display

 • Opbevaringshylde over forsæderne
 • Elektriske sidespejle
 • Højdejusterbart førersæde 
 • Skillevæg, komplet, af plade eller glas
 • Gummimåtte i varerum

Ekstraudstyr
 • Passagerairbag
 • Sideairbags til fører og forsædepassager
 • Lighter og flytbart askebæger
 • 3 pladser foran 
 • Bakkamera
 • Større nyttelast 
 • Skillevæg, der kan åbnes, og 
passagersæde, der kan klappes ned og 
transformeres til en plan bund

 • Girafluge
 • Kørecomputer
 • Metallak

 • Skydedør i højre side med fast rude
 • Skydedør i venstre side med fast rude
 • Asymmetriske døre bagpå med rude
 • Lastsikringsøjer
 • R-Plug&Radio med Bluetooth® 
og Plug&Music, med cd og 
betjeningselementer under rattet og 
integreret display

 • Fartpilot og fartbegrænser

kangoo accEss



Udstyr
kangoo express (access+)

 • Manuel aircondition
 • El-ruder m. singletouchfunktion i førerside
 • Midterkonsol med opbevaringsrum/
armlæn mellem forsæderne

 • Kørecomputer
 • Airbag i førerside 
 • Beskyttelsesstænger bag føreren 
 • Centrallås 
 • Midterkonsol med opbevaringsrum mellem  
forsæderne

 • Elektrisk servostyring 
 • ABS-bremser (antiblokeringssystem) +  
nødbremsesystem (AFU) + regulering 
af motordrejningsmoment, når du skifter 
ned i gear (MSR)

 • Asymmetriske døre bagpå uden rude 
 • Reservehjul 

 • Højdejusterbart rat 
 • ESC stabilitetskontrol med Extended Grip  
og Hill Start Assist

ekstraudstyr
 • Passagerairbag
 • Sideairbags til fører og forsædepassager
 • Lighter og flytbart askebæger
 • 3 pladser foran 
 • Bakkamera
 • Større nyttelast (ikke Maxi)
 • Skillevæg, der kan åbnes, og 
passagersæde, der kan klappes ned og 
transformeres til en plan bund

 • Girafluge
 • Metallak
 • Lastsikringsøjer

 • Skydedør i højre side med fast rude
 • Skydedør i venstre side uden rude eller 
med fast rude

 • Asymmetriske døre bagpå med rude
 • R-Plug&Radio med Bluetooth® 
og Plug&Music, med cd og 
betjeningselementer under rattet og 
integreret display

 • Multimediesystem R-LINK med integreret 
tilsluttet navigation med stemmebetjening 

 • Fartpilot og fartbegrænser



kangoo Z.e. & maxi Z.e.

kangoo Z.e.
 • ABS-bremser (antiblokeringssystem) og 
AFU (nødbremsesystem)

 • Airbag i førerside
 • Instrumentpanelet, der er specifikt for Z.E.,  
med energimåler, økonometer og 
kørecomputer

 • Eco-mode
 • Ladekabel, standard (4 m)
 • Beskyttelsesstænger bag føreren
 • Elektriske elopvarmede sidespejle 
 • Asymmetriske døre bagpå uden rude 
(åbning 180°)

 • Hjul 15" med hjulkapsler, Brigantin
 • Lygtehuse foran, sorte
 • Reservehjul

kangoo maxi Z.e. = kangoo Z.e. +
 • Skydedør i højre side
 • Forvarmer/-køler af kabinen

ekstraudstyr kangoo Z.e. & maxi Z.e. 
 • Indfarvede kofangere og spejlkapper
 • Aircondition
 • Z. E. Voice/advarselssignal til fodgængere
 • Fartpilot og fartbegrænser
 • Bakkamera
 • Airbag til forsædepassager/sideairbags
 • Midterarmlæn foran
 • Højdejusterbart førersæde
 • Passagersæde, der kan klappes ned
 • Armlæn med opbevaringsrum

 • Radioer Bluetooth® /USB-/jackstik med 
eller uden cd Renault R-Link med kort over 
Europa

 • Komplet gitterskillevæg, der kan åbnes  
1 skydedør i højre side uden eller med rude 
eller 2 skydedøre uden eller med rude*

 • 2 fløjdøre bagpå med rude
 • Bagklap med rude**
 • Girafluge
 • Forvarmer/-køler af kabinen

* Kun Kangoo Maxi Z.E.
** Kun Kangoo Z.E.



Mål
Kangoo Access

Kangoo Express Maxi  
& Kangoo Maxi Z.E. 

Kangoo Express  
& Kangoo Z.E.

Ny Kangoo Compact Ny Kangoo Express Ny Kangoo Express Maxi 
Lastvolumen, minimum/maksimum (liter) 2 300 / 2 800 3 000 / 3 500 4 000 / 4 600
MÅL (mm)
A - Akselafstand 2 313 2 697 3 081
B - Samlet længde 3 898 4 282 4 666
C - Overhæng foran 875 875 875
D - Overhæng bagpå 710 710 710
E - Sporvidde forrest 1 521 1 521 1 521
F - Sporvidde bagest 1 533 1 533 1 533
G - Samlet længde/med sidespejle 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138
H - Højde uden last 1 783 / 1 812 1 805 / 1 844 1 810 / 1 836
H1 - Højde på fløjdøre 1 833 / 1 863 1 872 / 1 934 1 893 / 1 920
J - Læssehøjde uden last 547 / 577 558 / 609 575 / 601
K - Frihøjde uden last/med last 

Minimum-maksimum afhængigt af ekstraudstyr (Kangoo Express) 152-210 / 143-172 157-210 / 143-172 
184-210 / 153-172

170-212 / 145-172 
187-212 / 151-171

M - Albuebredde foran/bagi 1 510 / - 1510 / - 1 510 / - 1510 / -
N - Skulderbredde foran/bagi 1 464 / - 1 464 / - 1 464 / - 1464 / -
Q1 - Indvendig højde bagi (Kangoo Express) 1 227 1 251 1 252
Y - Bredde bagi 1 m over læssekant 1 141 1 141 1 141
Y1 - Bredde bagi 100 mm over læssekant 1 219 1 219 1 219
Y2 - Indvendig bredde mellem hjulkasser afhængigt af beklædning,  

minimum/maksimum/træ 1 218 / 1 045 / 1 185 1 218 / 1 045 / 1 185 1 218 / 1 045 / 1 185
Z - Læssehøjde 1 129 1 129 1 129
Z1 - Nyttelængde, last 1 092 1 476 1 862

Z2 -
Lastlængde i bund 
- Med ekstraudstyret passagersæde, der kan klappes sammen og ned 
- Med bagsæde klappet ned

1 347 
2 118 

-

1 731 
2 502 

-

2 115 
2 886 

-
Z3 - Kabinelængde (pedaler/bagi) - - -



Skræddersyet

* Undtagen Kangoo Express Maxi.
** 1 skydedør er mulig i Kangoo Z.E.

Kangoo Access Kangoo Express Kangoo Express Maxi

1 eller 2 skydedøre, uden rude 1 eller 2 skydedøre, med rude** 1 eller 2 skydedøre, med rude**

Asymmetriske døre bagpå uden rude Asymmetriske døre bagpå med rude,  
visker og afrimning 

Bagklap med rude* 

Stylepakke: tofarvet kofanger foran, sort/satinkrom,  
med tågeforlygter og lygtehuse i sort 

Konfanger for og bag samt spejlkapper i sort



Komfort og teknologi

2. 3.

4. 5.

1.

1. Multimediesystemet, der er koblet op med Renault 
R-LINK. Giver dig den suverænt bedste navigation med Tom 
Tom LIVE*-tjenester, som omfatter TomTom Traffic, trafiknyheder i 
realtid, bærbar musik, telefonering, kontrol af biludstyr og adgang 
til apps, som er tilgængelige i R-LINK Store. Systemet styres 
ved hjælp af en særlig cd-radio med betjeningselementer foran 
(drejeknap og knapper). Det leveres også med stemmegenkendelse, 
så du kan styre din telefon og navigation. 2. Automatisk 
varmesystem og airconditionanlæg. 3. Manuelt varmesystem 
og airconditionanlæg. 4. R-Plug&Radio+ 2x20W (Bluetooth®, 
USB, CD) med integreret display og betjeningselementer på 
rattet. 5. R&Go DAB-radio. En smartphone-app, der giver dig 
mulighed for at bruge radioen/cd-afspilleren til brugervenlig, 
intuitiv styring af multimedier, telefon, navigation og bilsystemer. 
Lyt til din musik, administrer dine kontakter, nyd præcis navigation, 
få information om bilens brændstofforbrug og anvend Driving 
ECO2-funktionerne.... alt dette er muligt nu. Radioen giver dig 
også mulighed for at lytte til digitale udsendelser.

* Afhængigt af land og i en begrænset periode.



1. Bakkameraet er perfekt til manøvrering og viser et billede af det, der sker bag 
bilen, på R-LINK navigationsskærmen (hvis monteret) eller i bakspejlet. Systemet er 
særligt praktisk, når din Kangoo er med fuld beklædning uden ruder eller udstyret 
med en fast adskillelse, idet det giver dig fuld kontrol med bilens omgivelser.  
2. Opbevaringsrum over forruden. Tilbyder opbevaringsplads, og den er bred 
og dyb nok til opbevaring af forskellige genstande. 3. Fartpilot/fartbegrænser. 
Giver dig mulighed for at vælge en konstant hastighed (fartpilotfunktion) eller 
indstille en maksimal hastighed (fartbegrænserfunktion). 4. Fjernelse af udstyr 
på Z.E. Electric. Som standard på alle Kangoo Z.E.-modeller er der mulighed for 
at fjerne udstyr efter kundens ønske.

* Ikke tilgængelig på Kangoo Z.E.

3.

4.

2.

1. 1.



Tilbehør

1. Sædebetræk. Sædebetrækkene beskytter effektivt 
det oprindelige stof. De fås i stof eller imiteret læder 
(imprægneret stof), er fremstillet efter mål og er 
kompatible med airbags. 2-3. Stofmåtter og Novestra 
gummimåtter. Alle Renault-måtter passer til den originale  
Renault-indretning. De giver føreren en optimal sikkerhed. 
Både stof- og gummimåtterne er meget slidstærke og passer 
derfor virkelig godt til erhvervsbrug. Gummimåtter anbefales 
specielt ved meget snavs (mudder, grus, sne). 4. Ildslukker. 
Ildslukkerne i Renault modellerne monteres på den tilpassede 
holder. Den er sat fast i bunden i passagersiden og er 
crashtestet for at sikre passagerernes sikkerhed.

2. 3.

1

4.



1. Parkeringsassistent. Parkeringsassistenten er tilgængelig til 
området foran og bag ved bilen. Systemet gør manøvrering lettere.  
2. Udtagelig TomTom GPS. Denne model er udstyret med en 5” 
skærm og tilbyder to-i-en-teknologi: GPS og Bluetooth®-håndfrit 
sæt. Den omfatter kort over Europa med gratis livsvarig opdatering. 
Pakken omfatter et års abonnement på Live-tjenester. Et fuldt udvalg 
er tilgængeligt hos din forhandler. 3. Bilradio. Pioneer 4500 BT radio 
udstyret med utallige opkoblingsmuligheder (jackstik foran, USB-
port, iPod® / iPhone®-kompatibilitet og Bluetooth®). Et fuldt udvalg 
er tilgængeligt hos din forhandler.

3.2.

1



Standard- og ekstraudstyr
ACCESS  EXPRESS MAXI EXPRESS
DIESEL DIESEL Z.E. DIESEL Z.E.

UDVENDIGT DESIGN
Sorte stødfangere med åremønster og sidebeskyttelseslister • • • • •
15” hjulkapsler • - - - -
Heldækkende Brigantin 15” hjulkapsler ¤ • • • •
15” Aria aluminiumsfælge i sort højglans - ¤ - ¤ -
16” Egeus aluminiumsfælge (standardnyttelast) - ¤ - - -
Støddæmpere i karosseriets farve ¤ ¤ - ¤ -
Metallak ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

INDVENDIGT DESIGN
Sort plastikmåtte i passagerkabinen • • • • •
Instrumentpanel med omdrejningstæller, 2 visere, LCD-display (brændstofmåler, tid, kilometertæller eller triptæller) • • - • -
Særligt instrumentpanel (Z.E.) med energimåler, omdrejningstæller, energisparefunktion og specialcomputer - - • - •

BESKYTTELSESSKILLEVÆGGE
Fuld skillevæg ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Fuld skillevæg med rude • • • • •

OPBEVARING
4/6/8 fastgørelsesøjer monteret i bunden af varerummet •/-/- -/•/- -/•/- -/-/• -/-/•
Beslag til tagbøjler eller tagræling (ikke kompatibel med hængslet tagklap bag (ekstraudstyr) på Kangoo Access) • • • • •
Delvis beklædning på paneler i varerum • • • • •
Nyttelast (500 kg) • • • • •
Nyttelast (650 kg) - ¤ - - -

SÆRLIGT UDSTYR
Anhængertræk som standard med 13-polet ledningsnet ¤ ¤ ¤ ¤ -

AKTIV OG PASSIV SIKKERHED
ABS (antiblokeringssystem) + nødbremseassistent (EBA) + regulering af motordrejningsmoment, når du skifter ned i 
gear (MSR) • • • • •

Frontairbag i førersiden • • • • •
Frontairbag i passagersiden med programmeret sikkerhedssystem, kan deaktiveres (2 forsæder) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Sideairbags i brysthøjde i fører- og passagerside (kræver fører- og passagerairbags og højdejusterbart førersæde) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Alarm og kabineovervågning ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Sikkerhedsseler på forsæde med selestrammere og selekraftbegrænsere med programmeret sikkerhedssystem • • • • •
Centrallås (undtagen tankklap) via fjernbetjening med radiofrekvens (nøgle med 2 knapper) med automatisk 
aflåsning af døre, når bilen er i bevægelse • • • • •

Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) med antispindkontrol (ASR) og understyringskontrollogik (UCL) • • • • •



ACCESS  EXPRESS MAXI EXPRESS
DIESEL DIESEL Z.E. DIESEL Z.E.

Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) med Hill Start Assist på Kangoo Z.E.-serien • • • • •
Tromlebremser bag • - - - -
Skivebremser for og tromlebremser bag - • • • •
Fartpilot og hastighedsbegrænser (kræver radio + kørecomputer, tilgængelig på den nye motorgeneration) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Startspærresystem styret af transpondernøgle - • • • •
Alarmsystem for faldende dæktryk ¤ ¤ - ¤ -

SÆDER
Tre forsæder: Førersæde og sæder med plads til 2 passagerer - venstrestyrede biler, med rørformet eller fuld 
adskillelse, speciel midtersokkel og med fodhviler. Ikke tilgængelig med sideairbags, to skydedøre i siden på Maxi ¤ ¤ - ¤ -

Højdejusterbart førersæde med varme • • • • •
Passagersæde med nedklapningsfunktion til fladt gulv ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Titan-indtræk • • • • •

DØRE OG RUDER
Bil med beklædning uden skydedør i siden • - - - -
Metalskydedør i højre side (metalpanel i venstre side og sidepanel) - • • • •

Skydedør i højre side med fast rude (panel i venstre side uden rude og sidepaneler bag) kræver åbning bag med rude - ¤ ¤
¤

¤Ej med  
automat version

Skydedør i højre side med fast rude (åbning i venstre side med rude og sidepanel bag i højre side) kræver åbning bag 
med rude - ¤ ¤ ¤ ¤

To beklædte skydedøre i siden, sidepaneler uden rude - - - - -
To skydedøre i siden med faste ruder, sidepaneler uden rude - ¤ - ¤ ¤
Bagklap med rude - ¤ ¤ - -
Beklædte asymmetriske bagdøre • • • • •
Tonede ruder • • - • -
Tonede ruder bag ¤ ¤ - ¤ -

UDSYN - LYS
Lys i varerum • • • • •
Tågeforlygter ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Manuelt betjente sfæriske sidespejle med justering fra kabinen • - - - -
Elektrisk opvarmede sfæriske sidespejle med temperatursensor ¤ • • • •
Elektrisk justerbare sfæriske sidespejle med afdugningsfunktion - - ¤ ¤ ¤
Kørelys ¤ ¤ ¤ ¤ ¤



Standard- og ekstraudstyr
ACCESS  EXPRESS MAXI EXPRESS
DIESEL DIESEL Z.E. DIESEL Z.E.

KOMFORT OG OPBEVARINGSOMRÅDER
Opbevaringsrum i dørpanelerne for • • • • •
Stängt handskfack • • • • •
Manuel aircondition ¤ • • • •
Pollenfilter ¤ • • • •
Forvarmning af kabine (programmering af varme eller ventilation) - - • - •
12 V-stik i midterkonsol • • • • •
Opbevaringsplads (A4-størrelse) i instrumentpanel • • • • •
Højdejusterbart rat og fodhviler i førerside • • • • •
Diesel varmer (13 liters) - - • - •
Varmepumpe - - • - •

KØRSEL
Display på instrumentpanellet: brændstofsmåler, tid, total KM eller triptæller • • • • •
Parkeringssensor bag ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Lydsignal for glemt tændt lys, advarselslampe for dørlukning • • • • •
Alarm for sikkerhedssele i førerside (i overensstemmelse med EU-standard) • • • • •
Bakkamera - ¤ - ¤ -
Variabel elektronisk servostyring • • • • •
Eco-funktion • • • • •
Kørecomputer (kilometertæller, triptæller/totalt antal kørte kilometer, aktuelt/totalt forbrug etc.) • • • • •
Nødhjul • ¤ • ¤ •
Stop & Start • • - • -
Z.E. Voice (lydsignal for fodgængere) - - • - •

AUDIO, MULTIMEDIA
2 x 20 W R-Plug&Radio med Bluetooth® og USB, med betjeningselementer på rattet og integreret display • • • • •
Multimediasystemet R-LINK med indbygget navigation ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

SPECIFIKT UDSTYR TIL ELBILER
Standardopladningstype - - • - •
Ladekabel til husholdningsstikdåse til lejlighedsvis brug (6 m) - - • - •
• : standard ¤ : Tilvalg      - : Ej tilgængeligt. 



Kangoo Z.E



•	Der	er	nu	mulighed	for	at	eje	batteriet	i	din	nye	Kangoo	Z.E.,	hvis	du	ønsker	dette!	Ikke	
flere	månedlige	lejeafgifter	for	batteriet.	En	betaling	og	batteriet	er	dit.	Batteriet	leveres	
med	en	garanti	på	5	år/100.000	km	(hvad	der	måtte	indtræde	først)	og	garanti	for,	at	

ladekapaciteten	altid	er	over	70	%	af	dets	oprindelige	kapacitet.	Vejhjælp	er	inkluderet		
i	hele	producentens	garantiperiode	(to	år,	ubegrænset	antal	kilometer)

Køb af køretøj og batteri

•	Den	certificerede	rækkevidde	for	biler	med	en	ny	motor	på	44	kW	og	det	nye	Z.E.	33	batteri	
ved	blandet	kørsel	i	henhold	til	WLTP(1)	er	230	km(2).	Under	reelle	kørselsforhold	kan	en		
række	faktorer,	som	delvist	afhænger	af	føreren,	påvirke	Renault	Kangoo	Z.E.s	rækkevidde,	
akkurat	som	tilfældet	er	for	en	bil	med	forbrændingsmotor.	Omkørsler,	bilens	hastighed,		
brug	af	varmeanlæg	eller	airconditionanlæg	og	kørestil	hører	til	de	primære	faktorer.	
Eksempelvis	 kan	man	generelt	 køre	omkring	120	km	ved	 kørsel	 på	 forstadsveje	 i	
leveringscyklussen	om	vinteren	(135	med	airconditionanlæg	og	varmepumpe)	og	200	km	
om	foråret	og	om	sommeren.	Derfor	giver	vi	dig	nogle	værktøjer,	så	du	kan	styre	rækkevidden	
takket	være	de	nye	instrumenter	i	instrumentpanelet	-	særligt	måleren	for	brændstoføkonomi,	
som	oplyser	dig	om	det	aktuelle	energiforbrug.	For	at	optimere	rækkevidden	bør	du	bruge	
det	regenerative	bremsesystem	og	”Eco”-funktionen	i	maksimalt	omfang.	For	at	opnå	en	

ideel	temperatur	i	bilen	uden	at	tære	på	batteriet	skal	man	programmere	varmesystemet	
eller	airconditionanlægget	til	at	køre,	når	bilen	oplades:	dette	betegnes	forklimatisering.	
Og	husk	også	de	gode	grønne	køreteknikker	for	elbiler:	De	kan	give	dig	en	besparelse	på	
nogle	dusin	kilometer!

Rækkevidde

(1)	NEDC:	New	European	Driving	Cycle.	Den	europæiske	standard	for	måling	af	emissionsniveau	og	forbrug	er	en	
standardiseret	metode	for	måling	af	forbrug	på	grundlag	af	identiske	tests,	som	udføres	på	alle	typer	køretøjer	i	Europa,	
uanset	om	der	er	tale	om	forbrændings-,	el-	eller	hybridteknologi.	Denne	cyklus	udgør	derfor	et	objektivt	kriterium	for	
måling	af	effektforskel	mellem	forskellige	producenters	modeller.	Testen	omfatter	to	dele.	Bilen	placeres	på	en	rullestand	og	
kører	tre	gange	gennem	den	samme	cyklus	ved	bykørsel	(ECE-15)	fulgt	af	en	cyklus	med	”landevejskørsel”.	Gennemsnittet	
af	disse	fire	kørselscyklusser	giver	den	gennemsnitlige	rækkevidde.	(2)	Officielt	brændstofforbrug	og	emissionsniveau	
godkendt	i	henhold	til	gældende	regulativer.



Renault serviceydelser. Giver ro i sjælen.

En	ny	Renault	belaster	miljøet	mindst	muligt	og	er	en	
sikker	og	komfortabel	bil,	hvor	du	og	din	familie	kan	
tilbringe	mange	hyggelige	timer	de	næste	mange	år.	Vi	vil	
gerne	fortælle	dig	lidt	om,	hvad	vi	kan	gøre	for	dig	hen	ad	
vejen,	hvis	du	skulle	have	brug	for	vores	ekspertise.	Vores	
målsætning	er,	at	du	altid	skal	have	en	oplevelse	af	kvalitet	–		
både	når	du	kører,	og	når	du	har	brug	for	vores	assistance	
efter	bilkøbet.

Garanti
Fra	leveringsdato	er	Renault	Kangoo	dækket	af	2	års	
fabriksgaranti.	Renault	Kangoo	har	desuden	2	års		
Renault	Assistance,	3	års	lakgaranti	og	12	års	rustgaranti.

Renault Forsikring
Renault	Forsikring	er	vores	egen	mærkeforsikring.		
Vi	forsikrer	kun	Renault	og	koncentrerer	os	om	at	gøre		
dit	ejerskab	af	en	Renault	så	problemfrit	som	muligt.		
Et	godt	eksempel	er,	at	vi	som	det	eneste	forsikringsselskab	
garanterer	reparation	med	Renault	Originaldele.	Har	du	købt	
en	af	verdens	sikreste	biler,	skal	du	ikke	køre	omkring	med	
uoriginale	reservedele,	hvis	noget	skulle	ske.	Det	ser	vi	som	
en	selvfølge..

Renault Finance
Renault	Finance	finansieringsløsninger	giver	dig	mulighed	
for	finansiering	af	din	nye	Renault	på	fordelagtige	vilkår,	
uanset	om	du	er	privatkunde	eller	virksomhed.	Renault	
Finance	kan	i	samarbejde	med	Santander	Consumer	
Bank,	Danmark	tilbyde	nogle	af	de	mest	attraktive	
finansieringsprodukter	i	markedet,	uanset	om	du	ønsker	
at	eje	eller	du	ønsker	at	lease	din	nye	Renault.	Se	mere	på	
www.renault.dk	eller	hør	mere	om	dine	muligheder	her	i	
forretningen	(hos	din	nærmeste	forhandler).

Renault Tilbehør
Du	kan	gøre	din	Renault	mere	personlig	ved	at	vælge	mellem	
vores	mange	praktiske,	komfortable	og	sjove	tilbehørsdele.	
Renaults	tilbehørssortiment	er	specielt	udviklet	til	at	opfylde	
dine	behov	for	komfort,	sikkerhed	og	styling.

Renault og miljøet
Dit	Renault	værksted	arbejder	efter	vores	egne	strenge	
miljøkrav,	og	vi	bestræber	os	hele	tiden	på	at	belaste	
miljøet	mindst	muligt.	Renault	Assistance	er	til	rådighed	
døgnet	rundt.	Renault	Assistance	er	en	serviceydelse,	der	
er	inkluderet	i	garantien,	ydelsen	tilbydes	i	2	eller	3	års	
afhængig	af	bilmodel.	Renault	Assistance	er	til	rådighed	
døgnet	rundt,	året	rundt.	Det	eneste,	du	skal	gøre,	er	at	
foretage	et	opkald	til	80	88	93	53	(gratis)	og	du	vil	blive	
betjent	af	en	medarbejder	hos	Renault	Assistance.		
De	fleste	reparationer	vil	blive	udført	på	stedet.	Hvis	din	bil	
ikke	kan	repareres	samme	dag,	eller	hvis	den	nødvendige	
tid	til	reparationen	i	henhold	til	Renaults	tidsskema	
overstiger	3	timer,	vil	Renault	tilbyde	en	løsning	alt	efter	
omstændighederne	(f.eks.	erstatningsbil,	vidererejse,	
overnatning).	For	opkald	i	Danmark	80	88	93	53	(gratis)		
For	opkald	uden	for	Danmark	+46	8-4111132

Renault Service
Når	du	følger	producentens	serviceintervaller,	er	det	let	
at	passe	på	din	nye	Renault.	Og	når	du	benytter	dig	af	et	
autoriseret	Renault	værksted,	som	bruger	originale		
Renault	reservedele,	får	du	både	tryghed	og	garanti.	Du	ved,	
at	din	Renault	mekaniker	er	uddannet	i	at	servicere	netop	
den	bilmodel,	du	ejer.	Alle	reservedele,	der	monteres	i	bilen	
ved	service	eller	reparation,	er	perfekt	tilpasset,	så	de	kan	
fungere	optimalt.	Det	gælder	både	sliddele,	olier	og	nye	dæk.	
Alt	er	testet	og	godkendt,	inden	det	anvendes	på	din	bil.



Renault har produceret biler til det kommercielle marked i mere end 100 år, og vi er specialister i at levere professionelle biler med innovative løsninger 
og tjenester. Derfor har vi været nummer 1 i Europa siden 1998 og har solgt flere varebiler til professionelle end noget andet bilmærke. Vi har stærke 
relationer til millioner af loyale kunder, og i dag er vi helt i front, når det handler om driftssikkerhed og bæredygtighed. Det er derfor, vi besluttede at oprette  
Renault Pro+ dedikeret til alle brugere af kommercielle køretøjer. Renault Pro+ har ét mål : At skabe "intelligent innovation", at fremme intuitive løsninger 
og levere skræddersyede løsninger til vores kunder. Vores kunder er krævende ... og vi lytter til deres krav.

Renault Pro+ - eksperternes foretrukne



Udvalgte forhandlere inden for Renault Netværket er specialiserede Renault Pro+ forhandlere. De har helt specielle forpligtelser:

Specialiseret Renault Pro+ netværk

Et nemmere valg
Udstilling af komplet varebilsprogram
Prøvekørsel uden forudgående aftale
Skriftligt tilbud inden for 48 timer

Specialists at your service
Særligt team af varebilssælgere
Specialiseret værkstedspersonale
Specifikt salgs- og eftermarkedsområde

Mobilitetsgaranti
Udvidet åbningstider på værkstedet
Service inden for 8 timer, uden tidsbestilling
Diagnose inden for 1 time
Erstatningsbil i samme klasse



 Renault KANGOO EXPRESS & New KANGOO Z.E.

Demand success


