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Renault Kangoo Van 
– przydatne technologie,  
które otwierają nowe możliwości



Open Sesame 
by Renault®

Czy często masz problem z zaparkowaniem 
samochodu, tak by mieć dostęp do 
strefy ładunkowej? Dzięki wyeliminowaniu 
środkowego słupka w systemie Open 
Sesame by Renault® otwór drzwi bocznych 
ma szerokość niemal 1,45 m. Dzięki temu 
po złożeniu przegrody i całkowitym 
złożeniu fotela pasażera na czas załadunku 
i rozładunku uzyskujemy łatwy dostęp do 
przestrzeni ładunkowej, nawet kiedy nie 
można szeroko otworzyć tylnych drzwi. 
Kangoo Van, oferowany ze składaną lub 
stałą przegrodą, zaspokoi wszystkie Twoje 
codzienne potrzeby. Trzy przednie fotele 
zwiększają możliwości transportu pasażerów. 
Środkowy podłokietnik oferuje także składany 
stolik. Praktyczny stelaż, zamontowany pod 
sufitem w przestrzeni ładunkowej i nad 
fotelem pasażera, ułatwia przewożenie 
długich przedmiotów, które dzięki temu 
nie będą zajmować miejsca na podłodze. 
Imponująca pojemność ładunkowa od  
3,3 do 3,9 m3 sprawia, że w modelu 
Kangoo Van jest mnóstwo miejsca na 
przewożony sprzęt i towary. 

pojemność ładunkowa do 3,9 m3 – długość ładunku do 3 m

3 przednie fotele z rozkładanym stolikiem Easy Inside Rack - wewnętrzny stelaż podsufitowy



Open Sesame by Renault®: boczny otwór o szerokości 1,45 m



technologia dla 
profesjonalistów
Jeśli jesteś wymagającym profesjonalistą,  
nie masz czasu do stracenia. Szybko otwieraj  
i zamykaj Kangoo Van kartą hands-free. 
Nawet nie musisz trzymać jej w ręku. 
Naładuj smartfon podczas jazdy, korzystając 
z ładowarki indukcyjnej. 8-calowy ekran 
systemu multimedialnego Easy Link ma 
funkcję projekcji ekranu smartfona, co 
sprawia, że czytanie SMS-ów i wybieranie 
numerów staje się proste. System daje Ci 
dostęp do nawigacji online z automatyczną 
aktualizacją map, informacji o ruchu 
drogowym i cenach paliwa. Aby zapewnić 
jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, 
Kangoo Van jest wyposażony w system  
Rear View Assist, dzięki któremu widzisz,  
co dzieje się za nieprzeszklonymi drzwiami 
z tyłu pojazdu.

karta hands-free ładowarka indukcyjna

system Easy Link z ekranem 8” 



system Rear View Assist i uchwyt na smartfon



wydajne i praktyczne 
Renault Express Van





ułatwiony załadunek
Potrzebujesz wydajnego i funkcjonalnego 
samochodu dostawczego? Wybierz Renault 
Express Van! Asymetryczne tylne drzwi 
otwierane pod kątem 180°, 3,3 m3 pojemności 
użytkowej i długość ładunkowa 1,91 m z pełną 
przegrodą sprawiają, że jest to model, 
który zapewnia najlepszy stosunek między 
długością załadunku i łączną długością 
pojazdu. Przesuwne boczne drzwi mają 
największą w tej klasie szerokość otworu 
(716 mm), co bardzo ułatwia załadunek. 
Express Van jest idealnym samochodem dla 
Ciebie.

drzwi otwierane pod kątem 180°

długość ładunku 1,91 m i dwoje przesuwnych drzwi bocznych



otwór boczny o szerokości 716 mm i pojemność ładunkowa do 3,7 m3



praktyczny
Atutem modelu Express Van jest bardzo 
funkcjonalne i przydatne wyposażenie. Liczne 
schowki (nawet ponad 47 l) pozwalają w pełni 
wykorzystać dostępną przestrzeń. Dzięki funkcji 
projekcji ekranu smartfona wszystko staje się 
łatwiejsze: dostęp do nawigacji, wysyłanie 
wiadomości, wybieranie numeru bezpośrednio 
na 8-calowym ekranie na desce rozdzielczej. 
Tuż pod sufitem znajduje się szeroka i głęboka 
półka nad przednią szybą o pojemności 
21,8 l, idealna do przewozu odzieży i sprzętu 
roboczego. W umieszczonym nad kierownicą 
głębokim, zamykanym schowku możesz 
przechowywać takie przedmioty, jak długopisy 
czy okulary, by mieć je w zasięgu ręki. Dzięki 
ładowarce indukcyjnej możesz ładować 
smartfon podczas jazdy, nawet o tym nie 
myśląc.

zamykany schowek nad kierownicą

ładowarka indukcyjna schowek w desce rozdzielczej 



półka nad przednią szybą, funkcja projekcji ekranu smartfona i system Rear View Assist



Kangoo Van z zabudową warsztatową



samochód 
dostawczy na miarę 
Twoich potrzeb
Jesteś mechanikiem? Możesz zmienić swój 
samochód w mobilny warsztat. Prowadzisz 
własny sklep spożywczy? Wybierz wersję 
z zabudową chłodniczą, idealną do przewozu 
owoców i warzyw. Bez względu na profil 
Twojej działalności w gamie Renault na 
pewno znajdziesz wersję dopasowaną do 
swoich potrzeb. Lokalna sieć wykonawców 
zabudów, autoryzowanych przez Renault, 
zapewnia wysokiej jakości adaptacje 
dopasowane do specyfiki firmy. 

Express Van z zabudową chłodniczą

Express Van  z zabudową warsztatową



wyższy poziom bezpieczeństwa i łatwiejsza jazda
Renault Kangoo Van i Renault Express Van nie tylko sprawią, że Twoja praca stanie się prostsza,  
ale zapewnią Ci także najwyższy poziom bezpieczeństwa. Siedząc za kierownicą, możesz korzystać z wielu 
przydatnych i pomysłowych systemów wspomagania jazdy, które ułatwiają prowadzenie samochodu, 
manewrowanie i podnoszą bezpieczeństwo.

System Rear View Assist z cyfrowym ekranem zamontowanym 
w miejscu wstecznego lusterka – na ekranie zobaczysz obraz 
przesłany z tylnej kamery, który zapewni Ci idealną widoczność 
z tyłu pojazdu.

System kontroli martwego pola działa w przedziale od 30 do 
140 km/h. Za pomocą diod w lusterkach bocznych ostrzega 
kierowcę o innych pojazdach znajdujących się poza zasięgiem 
jego wzroku.

Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera 
poprawia pole widzenia i ogranicza ryzyko braku widoczności 
na skrzyżowaniach i rozjazdach.

Kamera cofania przesyła obraz z tyłu samochodu na ekran 
systemu Easy Link lub lusterko wsteczne, kiedy wrzucisz bieg 
wsteczny. Duży obraz sprawia, że manewrowanie staje się nie 
tylko łatwiejsze, ale także bezpieczniejsze.



System utrzymania pasa ruchu (LKA)*, aktywny w zakresie 
prędkości od 70 do 160 km/h, automatycznie koryguje tor jazdy 
auta w przypadku wykrycia niezamierzonego najechania na 
linię ciągłą lub przerywaną.

Układ kontroli stabilności przyczepy zapewnia większą 
kontrolę toru jazdy z przyczepą. System redukuje przechyły 
boczne bez potrzeby zmniejszania prędkości i poprawia 
trzymanie się drogi podczas jazdy przy silnym wietrze lub 
w trudnych warunkach drogowych.

Funkcja selektywnego otwarcia / zamknięcia drzwi*   
blokuje / odblokowuje przednie drzwi albo drzwi do przestrzeni 
ładunkowej.

System kontroli trakcji Extended Grip ułatwia jazdę w każdych 
warunkach pogodowych na różnych rodzajach nawierzchni 
(błoto, liście, wyboje itd.). W skład systemu wchodzą układ 
stabilizacji toru jazdy (ESC) oraz opony wielosezonowe, które 
zapewniają lepszą przyczepność. Układ jest aktywny od 
50 km/h.

System Easy Park Assist* ułatwia wjazd i wyjazd z miejsca 
parkingowego. Twój samochód sam znajduje miejsce 
parkingowe i kieruje niezbędnymi manewrami. A Ty siedzisz 
wygodnie w fotelu.

Aktywny system wspomagania nagłego hamowania 
(AEBS)* wykrywa obecność pojazdów, pieszych i rowerzystów 
z przodu pojazdu i hamuje automatycznie w niebezpiecznych 
sytuacjach. Jazda po mieście w dzień i w nocy nigdy nie była 
tak bezpieczna.

* wyłącznie w modelu Kangoo Van





carlab
kolory nadwozia
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akcesoria

wymiary



Kangoo Van – kolory nadwozia

Biały Mineral (CO)

Czerwony Carmin (MP)

Szary Urban (CO) Czarny Metaliczny (MP)

Szary Highland (MP) Szary Kasjopea (MP)



Express Van – kolory nadwozia

Biel Alpejska (CO) Szary Urban (CO) Czarna Perła (MP)

Szary Highland (MP) Szary Comet (MP)*

* już wkrótce
CO = lakier niemetalizowany, MP = lakier metalizowany. Wiele specjalnych kolorów nadwozia jest dostępnych na życzenie. Zdjęcia niewiążące.



Kangoo Van i Express Van – koła

Koła stalowe 15” z kołpakami 
Carten

Koła stalowe 16” z kołpakami 
Carten1

Koła aluminiowe 15” Purna1, 2Koła stalowe 15” z kołpakami 
Kijaro1

Koła stalowe 16” z kołpakami 
Liman1, 3

1 Dostępne w opcji. 2 Wyłącznie w wersjach z silnikiem benzynowym w modelu Express Van. 3 Wyłącznie w modelu Kangoo Van.



Kangoo Van i Express Van – tapicerki

Tapicerka z tkaniny Kilya 
(Kangoo Van)

Wytrzymała, wzmocniona 
tapicerka przeznaczona do 
intensywnego użytkowania 
(Kangoo Van)4

Tapicerka z tkaniny Inti 
(Express Van)

Wytrzymała, wzmocniona 
tapicerka przeznaczona do 
intensywnego użytkowania 
(Express Van)4

Czarna tapicerka z tkaniny Inti  
(Kangoo Van)

4 Dostępne w opcji.



Kangoo Van – silniki

TCe 100 TCe 130 TCe 130 EDC Blue  
dCi 75

Blue  
dCi 95

Blue dCi 95 
Ecoleader

Blue  
dCi 115

Silniki
Pojemność skokowa (cm3) / liczba cylindrów / zaworów 1333 / 4 / 16 1333 / 4 / 16 1333 / 4 / 16 1461 / 4 / 8 1461 / 4 / 8 1461 / 4 / 8 1461 / 4 / 8

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min 75 (100)  
przy 4500

96 (130)  
przy 4500

96 (130)  
przy 4500

55 (75)  
przy 3750

70 (95)  
przy 3750

70 (95)  
przy 3750

85 (116)  
przy 3750

Maksymalny moment obrotowy w Nm przy obr./min 200  
przy 1500

240  
przy 1500

240  
przy 1500

230  
przy 1750

260  
przy 1750

260  
przy 1750

270  
przy 1750

Rodzaj wtrysku Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail

Paliwo i pojemność zbiornika paliwa (l) Benzyna – 54 Benzyna – 54 Benzyna – 54 Olej napędowy 
– 54

Olej napędowy 
– 54

Olej napędowy 
– 54

Olej napędowy 
– 54

Pojemność zbiornika AdBlue® (l) - - - 18,6 18,6 18,6 18,6
Norma emisji spalin Euro 6D

Typ skrzyni biegów Manualna Manualna
Z podwójnym 

sprzęgłem EDC 
Automatyczna

Manualna Manualna Manualna Manualna

Liczba biegów 6 6 7 6 6 6 6
System Stop & Start W standardzie
Przebieg (okres) pomiędzy przeglądami1 Do 30 000 km/2 lata

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h) 168 183 183 152 164 110 175
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s) 14,5 11,8 10,8 18,1 13,6 13,6 12,0

Zużycie paliwa i emisja CO2
2

Protokół badania WLTP3

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) (min. / maks.) 6,7 / 6,8 6,7 / 6,7 6,7 / 6,8 5,2 / 5,3 5,2 / 5,5 4,9 / 4,9 5,5 / 5,5
Emisja CO2 (g/km) (min. / maks.)* 151 / 154 152 / 152 152 / 155 135 / 138 135 / 144 128 / 130 143 / 144

Układ kierowniczy 
Średnica zawracania – między krawężnikami (m) 11,31
Średnica zawracania – między ścianami (m) 11,75

Układ hamulcowy
Układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z systemem 
wspomagania nagłego hamowania (EBA) i układem kontroli toru 
jazdy (ESC)

W standardzie

Przednie tarcze wentylowane: średnica × grubość (mm) – 
hamulce tylne bębnowe: średnica (”) Tarcze wentylowane - D280 × 24 – bębnowe 9”

Koła i opony
Rozmiar opon / kół 195 / 65R15 195 / 65R15 195 / 65R15 195 / 65R15 195 / 65R15 195 / 65R15 195 / 65R15

Masa
Ładowność4 (kg) Do 600 kg (800 kg z opcją zwiększonej ładowności)

- Niedostępne. 1 W zależności, co nastąpi pierwsze. 2 Zużycie paliwa, podobnie jak emisja CO2, jest homologowane zgodnie ze standardową metodą pomiaru, określoną w obowiązujących przepisach. Metoda jest identyczna dla 
wszystkich producentów, co umożliwia porównanie różnych modeli. 3 WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): w porównaniu z protokołem NEDC nowy protokół umożliwia uzyskanie wyników bardziej zbliżonych 
do uzyskiwanych w warunkach codziennej eksploatacji. Pomiar emisji CO2 w ramach procedury homologacyjnej odbywa się przy użyciu standardowej metody, określonej w obowiązujących przepisach, co umożliwia porównanie 
samochodów. 4 Ładowność zależy od wyposażenia samochodu. * Z wyjątkiem samochodów z zabudową.



Express Van – silniki

TCe 100 Blue dCi 75 Blue dCi 75 Ecoleader Blue dCi 95

Silniki
Pojemność skokowa (cm3) / liczba cylindrów / zaworów 1333 / 4 / 16 1461 / 4 / 8 1461 / 4 / 8 1461 / 4 / 8

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min 75 (100)  
przy 4000

55 (75)  
przy 2900-3750

55 (75)  
przy 2900-3750

70 (95)  
przy 3000-3750

Maksymalny moment obrotowy w Nm przy obr./min 200  
przy 1400

230 
przy 1500-2000

230 
przy 1500-2000

260 
przy 1750-2500

Rodzaj wtrysku Bezpośredni Common Rail Common Rail Common Rail
Paliwo i pojemność zbiornika paliwa (l) Benzyna – 50 Olej napędowy – 50 Olej napędowy – 50 Olej napędowy – 50
Pojemność zbiornika AdBlue® (l) - 17 17 17
Norma emisji spalin Euro 6D
Typ skrzyni biegów Manualna
Liczba biegów 6
Stop & Start oraz odzyskiwanie energii podczas hamowania W standardzie
Przebieg (okres) pomiędzy przeglądami1 Do 30 000 km/2 lata

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h) 170 153 100 166
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s) 11,8 17,5 17,5 13,9

Zużycie paliwa i emisja CO2
2 

Protokół badania WLTP3

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) (min. / maks.) 6,5 / 6,8 5,0 / 5,3 4,6 / 4,9 5,0 / 5,3
Emisja CO2 (g/km) (min. / maks.) 147 / 154 132 / 140 121 / 128 132 / 140

Układ kierowniczy 
Średnica zawracania – między krawężnikami (m) 11,1
Średnica zawracania – między ścianami (m) 11,6

Układ hamulcowy
Układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS) ze wspomaganiem 
nagłego hamowania (EBA) i systemem ESC W standardzie

Przednie tarcze wentylowane: średnica × grubość (mm) – hamulce 
tylne bębnowe: średnica (”) Tarcze wentylowane 280 × 24 – bębnowe 9”

Koła i opony
Rozmiar opon / kół 185 / 65R15

Masa

Ładowność4 (kg) Do 650 kg Do 780 kg (z opcją zwiększonej 
ładowności)

Do 780 kg (z opcją zwiększonej 
ładowności)

Do 780 kg (z opcją zwiększonej 
ładowności)

- Niedostępne. 1 W zależności, co nastąpi pierwsze. 2 Zużycie paliwa, podobnie jak emisja CO2, jest homologowane zgodnie ze standardową metodą pomiaru, określoną w obowiązujących przepisach. Metoda jest identyczna dla 
wszystkich producentów, co umożliwia porównanie różnych modeli. 3 WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): w porównaniu z protokołem NEDC nowy protokół umożliwia uzyskanie wyników bardziej zbliżonych 
do uzyskiwanych w warunkach codziennej eksploatacji. Pomiar emisji CO2 w ramach procedury homologacyjnej odbywa się przy użyciu standardowej metody, określonej w obowiązujących przepisach, co umożliwia porównanie 
samochodów. 4 Ładowność zależy od wyposażenia samochodu. 



Kangoo Van – akcesoria

1.



1. Podłoga ze sklejki. Podłoga ze sklejki, nadkola 
i boczne panele chronią przestrzeń ładunkową 
Twojego Kangoo Van i zapewniają wysoki poziom 
bezpieczeństwa.

2. Aluminiowy bagażnik dachowy. Możesz w prosty 
i bezpieczny sposób przewozić do 100 kg sprzętu  
na dachu swojego samochodu.

3. Jednoelementowy hak holowniczy. Łatwy 
w montażu hak holowniczy ułatwia jazdę 
z przyczepą, w której możesz przewozić sprzęt 
niezbędny do wykonywania swojej pracy.

4. Gumowe dywaniki. Chroń podłogę kabiny 
pasażerskiej dzięki wodoodpornym, łatwym 
w utrzymaniu gumowym dywanikom.

5. Przednie i tylne chlapacze. Skuteczna ochrona 
dolnej części nadwozia Twojego Kangoo Van  
przed błotem i żwirem.

2.

4.

3.

5.



Kangoo Van i Express Van – wymiary

Kangoo Van

Express Van
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Przestrzeń ładunkowa Express Van
Pojemność ładunkowa (podstawowa) (dm3) 3300
Pojemność ładunkowa po odchyleniu przegrody i złożeniu fotela pasażera (dm3) 3700
Wysokość (mm) 1811

1 Z relingami dachowymi. 2 Z anteną. 3 Prześwit pojazdu nieobciążonego. 4 Szerokość bocznego otworu.  
5 Długość ładunku po odchyleniu przegrody i złożeniu fotela pasażera. 6 Długość załadunku za stałą 
przegrodą. 7 Wartość 100 mm od listwy bocznej w mm. Wymiary podane w mm.
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Przestrzeń ładunkowa Kangoo Van
Pojemność ładunkowa (podstawowa) (dm3) 3300
Pojemność ładunkowa po odchyleniu przegrody i złożeniu fotela pasażera (dm3) 3900
Wysokość (mm) 1864

1 Prześwit pojazdu nieobciążonego. 2 Szerokość bocznego otworu. 3 Długość ładunkowa z odchyloną 
przegrodą i złożonym fotelem pasażera. 4 Długość ładunkowa przy odchylonej przegrodzie i złożonym fotelu 
pasażera. 5 Wartość 700 mm od listwy bocznej w mm. 6 Wartość 100 mm od listwy bocznej w mm.  
Wymiary podane w mm.



Renault Pro+

Marka Renault jest obecna na rynku lekkich pojazdów 
dostawczych od ponad 100 lat i zapewnia klientom biznesowym 
dopasowane do ich potrzeb, nowatorskie rozwiązania w postaci 
specjalistycznych produktów i usług.  
To właśnie dlatego – z myślą o obsłudze użytkowników 
pojazdów dostawczych – postanowiliśmy stworzyć Renault 
Pro+, markę ekspercką. Wszystkie modele (Express Van, 
Kangoo Van, Trafic, Master) zostały zaprojektowane tak, aby 
ułatwić Ci prowadzenie działalności. Część salonów sprzedaży 
sieci Renault to specjalistyczne punkty Renault Pro+. Dzięki 
współpracy z autoryzowaną siecią producentów zabudów 
Renault Pro+ może zaproponować zabudowę, jakiej szukasz. 
Jesteśmy firmą i rozumiemy potrzeby klientów biznesowych.

specjalistyczny serwis
• sprzedawcy wyspecjalizowani w samochodach dostawczych

• dedykowany doradca serwisowy

• przestrzeń w recepcji zarezerwowana wyłącznie dla klientów 
biznesowych

łatwiejszy wybór
• ekspozycja szerokiej gamy pojazdów dostawczych

gwarancja Twojej mobilności
• wydłużone godziny pracy serwisu

• samochód zastępczy tej samej kategorii

Renault Pro+,
marka ekspercka 







Renault recommande

Skonfiguruj i zamów swoje Renault Kangoo Van lub Express Van 
na www.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego 
ulepszania swoich produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą 
powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu 
seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. 
W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach 
mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej 
publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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