Renault KANGOO Express
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Sizin ihtiyaçlarınıza göre

Kangoo Express Cargo modelinde yer alan katlanabilir ön sürücü koltuğu sayesinde uzun yüklemelerinize imkan sağlar.
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Kolay teslimat

Günlük önceliklerinizin merkezinde gününüzün ve teslimatlarınızın verimliliği gelir. Kayar yan kapılar ve 180° açılan asimetrik arka kapılar yükleme sırasında
kolay erişim imkanı sunar. Kangoo Express ile, 4 m3’e kadar yükleme yapabilir ve 790 kg'a kadar taşıma kapasitesinden faydalanabiirsiniz.
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KANGOO EXPRESS MAXI

4.66m

Renault Kangoo
Express
yakın plan
Hem ekonomik hem de verimli ayrıca daha önce hiç
olmadığı kadar çevreci. Renault Kangoo Express daha
yakından bakmayı hak ediyor.

1.22 metreye
varan genişlik

1.13 metreye
varan yükseklik

2,1 metreye
kadar uzunluk

4 m³ e
kadar hacim

790 kg kadar
taşıma hacmi
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Sürüş ekonomisi
Kangoo Express modelin dizel motorları, performansı ve yakıt tasarrufunu artıracak inovasyonlarla donatılmıştır.
Enerji verimliliğini artırmak için tasarlanan teknolojik özellik kombinasyonu sayesinde, sürüş keyfinden taviz vermeksizin mükemmel
bir yakıt tasarrufu sunar.
Energy Blue dCi 95 bg
Hem ekonomik ve hem verimli
Energy Blue dCi 95 bg motor profesyonel kullanım
için tasarlanmıştır. Yeni motor geri kazanım ve motor
kapama (Stop & Start) teknolojileri sadece ortalama
4.6 L/100 km gibi düşük yakıt tüketim seviyeleri ve
122 g/km gibi sınırlı CO2 emisyon değerleri sağlar.

Eco modu
Bir düğmeye basılarak kolayca etkinleşen bu mod,
Kangoo Express modelinizin yakıt tüketimini ve
CO2 emisyon seviyesini sürüş tarzınıza bağlı olarak
%10’a kadar azaltmanızı sağlar. Bir seçenek olarak,
düğmeye uzun basarak Eco modu aynı zamanda
varsayılan ayarınız haline de getirebilirsiniz.

Herkes için güvenlik
Güvenlik, Renault için her zaman önce gelir. Kangoo aracınızdayken, en inovatif ve en yüksek performanslı pasif ve aktif güvenlik sistemleri ile kendinizi güvende
hissedebilirsiniz.

Koruma
Ön hava yastıkları
Standart sürücü hava yastığı
Opsiyonel Ön yolcu hava yastığı

ESC
Araç stabilitesini sağlar ve aracın yol tutuşu için uygulanması gereken güç seviyesini
tespit eder.

Extended Grip: Sürüş desteği
Extended Grip sistemi, Kangoo modelinizin zorlu sürüş
koşullarında (kaygan zeminler: çamur, kar, kum vb.) motor
gücünü artırmayı hedeﬂeyen bir motor destek sistemidir.

Yokuş Kalkış Destek Sistemi
Yokuş kalkış destek sistemi (HSA) dik yokuşlarda kolay ve
güvenli kalkış sağlar.
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Renkler
Motor Seçenekleri
Boyutlar
Donanım ve opsiyonlar

Renkler

Mineral Beyaz (QNG)

Yıldız Mavi (RNL)

Siyah Metal (GND)

Moka Kahve (CNB)

Motor Seçenekleri
1,5 Blue dCi 95 bg
Cargo Maxi (2 kişilik)

MOTOR TİPİ
Silindir hacmi (cm3)
Çap x Strok (mm)
Silindir adedi
Sıkıştırma oranı
Subap adedi
Maksimum güç (bg)
Maksimum güç devri (dev/dak)
Maksimum tork (Nm)
Maksimum tork devri (dev/dak)
Yakıt tipi
Emisyon normu
AdBlue
Start&Stop
Enjeksiyon tipi
Emisyon normu

1,461
76x80,5
4
15.5
8
95
3,750
230
1,750
Dizel
Euro6
Var
Var
Direct (Turbo) Common Rail
Euro6

AKTARMA ORGANLARI
Vites tipi
Vites sayısı
Çekiş tipi

Manuel
6 ileri
Önden çekiş

PERFORMANS
Maximum hız (km/s)
0 - 100 km/s hızlanma (sn)

163
13.2

TÜKETİM DEĞERLERİ
Yakıt deposu (l)
AdBlue deposu (l)
Ortalama CO2 salımı (g/km)
Yakıt tüketimi (I/100km)
Şehiriçi
Şehir dışı
Ortalama

60
17
122
5.1
4.4
4.6

AĞIRLIKLAR
Boş Ağırlık (kg)
Azami yüklü ağırlık (kg)
İstiap haddi (kg)

1,406
2,200
794

ÖLÇÜLER
Toplam uzunluk (mm)
Dingil mesafesi (mm)
Toplam genişlik (aynalar hariç/dahil) (mm)
Toplam yükseklik (yüksüz halde) (mm)
Ön dingil uzantısı (mm)
Arka dingil uzantısı (mm)
Yük bölümü uzunluğu (tabandan) (mm)
Yük bölümü genişlik (mm)
Yük bölümü çamurluk arası genişlik (mm)
Yük bölümü faydalı yüksekliği (mm)
Bagaj hacmi (lt)

4,666
3,081
1.829 / 2.138
1.810 / 1.836
875
710
2,115
1,511
1,218
1,252
4,000

YÜRÜYEN AKSAM
Lastik ebatları
* Yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları, yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir.
* Boş ağırlık verisi, sürücü hariç (75 kg), sıvılar tam dolu ve yakıt deposu %90 dolu düzeydeki ağırlığı temsil etmektedir.
* Tabloda yer alan boş ağırlık ve istiap haddi değerleri ilave donanımsız standard araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.
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Boyutlar
Kangoo Express Maxi

Yükleme hacmi lt (minimum /maksimum)

Kangoo Express Maxi Cargo
2 Kişilik
4.000/4.600

BOYUTLAR (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
J
K
M
M1
N
N1
Q1
Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z2

Dingil mesafesi
Toplam uzunluk
Ön dingil çıkıntısı
Arka dingil çıkıntısı
Ön tekerlek iz genişliği
Arka tekerlek iz genişliği
Toplam genişlik (aynalarak hariç / aynalar dahil)
Toplam yükseklik
Arka kapı yüksekliği (açık)
Yükleme eşiği
Araç yer açıklığı (yüksüz / yüklü)
Ön sıra dirsek hizasında genişlik
Arka sıra dirsek hizasında genişlik
Ön sıra omuz hizasında genişlik
Arka sıra omuz hizasında genişlik
Yük bölümü iç yükseklik
Yük bölümü genişliği (yükleme eşiğinin 1 m üzerinde)
Yük bölümü genişliği (yükleme eşiğinin 100 mm üzerinde)
Davlumbazlar arası genişlik
Yükleme yüksekliği
Yük bölümü uzunluğu
Yük bölümü uzunluğu (tabandan / ön / arka koltuk yatırılmış)

3,081
4,666
875
710
1,521
1,533
1.829 / 2.138
1.810 / 1.836
1.893 / 1.920
575 / 601
170-212 / 145-172
1,510
1,464
1,252
1,141
1,219
1,218
1,129
1,862
2.115 / 2.886 / -

Donanım ve Opsiyonlar
Cargo Maxi (2 kişilik)
1,5 Blue dCi 95 bg A6
GÜVENLİK
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS)
Acil Fren Destek Sistemi (AFU)
Elektronik Denge Programı (ESP)
Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR & Grip Control)
Yokuşta kalkış destek sistemi (Hill Holder)
Sürücü hava yastığı
Ön yolcu hava yastığı
Ön gergili ve güç limitörlü ön emniyet kemerleri
Ön ve arka disk frenler
Sürücü arkası koruyucu ızgara
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İÇ EKİPMANLAR
Manuel klima + Polen Filtresi
Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar
Elektrikli ön camlar
Katlanabilir ön yolcu koltuğu
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
Hareket halinde kapıların otomatik olarak kilitlenmesi
"Kapı açık" ışıklı uyarı sistemi
"Farlar açık" sesli uyarı sistemi
"Emniyet kemeri takılı değil" uyarı sistemi
Vites değiştirme göstergesi
Eco Modu
Yükseklik ayarlı direksiyon
Yük sabitleme halkaları
Çakmak-küllük
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MULTİMEDYA
Radyo CD MP3 çalar
USB bağlantısı
Bluetooth bağlantısı
Direksiyondan kumandalı müzik sistemi
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DIŞ EKİPMANLAR
Renkli camlar
Arka cam rezistans ve silecekleri
Ön sis farları
Sağ sürgülü kapı
180° açılır camlı kanatlı arka kapılar
Siyah ön tampon
Siyah plastik yan aynalar
Siyah kapı kolları
15'' çelik jantlar ve tam boy jant kapakları
Stepne
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RENAULT’NUZA
EN İYİ BİZ BAKARIZ!
GARANTİ
Yen Araç Garants, malzeme, montaj ve üretm hatalarına
karşı klometre sınırı olmaksızın 2 yıldır.
Kangoo, 2 yıl sınırsız klometre garantsne ek olarak 3 yıl /
100.000 km (hangs önce dolarsa) yen araç garants kapsamındadır. Antkorozyon Garants, klometre sınırı olmaksızın 12 yıl, Boya Garants se klometre sınırı olmaksızın 3
yıl süre çn geçerldr. Aracın yaşı ne olursa olsun, Renault
Yetkl Servslernde ücretl yapılan tüm müdahaleler, malzeme, montaj ve üretm hatalarına karşı 2 yıl / 60.000 km
Yedek Parça ve Onarım Garants kapsamındadır.

RENAULT ŞEBEKESİNDE
SUNULAN DİĞER HİZMETLER
Hç kmse Renault’nuzun bakım ve onarımını Renault’dan
daha y yapamaz, aracınızı Renault’dan daha y donanım ve
aksesuarlarla teçhz edemez.
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kralama hzmet verr.
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40 nokta, Renault şebekes çalışanları tarafından güvenlğnz çn ücretsz olarak kontrol edlr. Sonuçlar, Kontrol
Sertfkası le sze verlr. Ayrıca, aracınız, dış yıkaması yapılarak, sze temz br şeklde teslm edlecektr.
G

Renault Diyalog : 444 66 22

Türkiye’nin her yerinde günde 24 saat, yılda 365 gün arızalı
ve kazalı araçlara yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti
veren Renault Yardım’a 444 62 47 numaralı telefondan
ulaşabilirsiniz.
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Orjnal Yedek Parçaları Renault’nuzun orjnal değernn
korunmasını sağlar.
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genş Renault Aksesuarları yelpazesnden seçmnz yapablrsnz.

BİREBİR İLETİŞİM MERKEZİ

RENAULT YARDIM
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Renault Fx Servs Paketler aracın bakımı çn gerekl
temel şlemler ve bakım sırasında değştrlen parçaları
kapsıyor. Dğer br deyşle, bu paketler sze yedek parça,
şçlk ve KDV’s çnde, “herşey dahl” fyatlarla sunuluyor.

RENAULT
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444 62 47
365 GÜN 24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ.

Whatsapp : 444 66 22

/RenaultTurkey
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www.renault.com.tr

RENAULT MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. 
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 47 34771 Ümraniye-İSTANBUL
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Sizi her zaman dinliyoruz.
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Renault KANGOO EXPRESS
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Renault Kangoo Express ile tanışmak için
www.renault.com.tr’yi ziyaret edin.

Broșürün içeriğinin, baskı tarihi itibariyle doğru ve güncel olması için gereken tüm önlemler alınmıștır. Bu broșür, ön seri veya prototiplerden
hazırlanmıștır. Sürekli ürün geliștirme politikası çerçevesinde Renault, broșürde tanıtılan ve görüntülenen araç ve aksesuarların özelliklerini
her an değiștirme hakkını saklı tutar. Bu değișiklikler Renault Yetkili Satıcılarına en kısa sürede bildirilir. Ticarileștirildikleri ülkelere göre,
versiyonlar arasında farklılıklar olabilir; bazı donanımlar mevcut olmayabilir (standart, opsiyon ve aksesuar olarak). En yeni bilgileri almak
için, en yakın Renault Yetkili Satıcısına bașvurunuz. Baskı tekniklerindeki sınırlar nedeniyle, broșürde yer alan renkler, araçların gerçek boya
veya iç döșeme renklerinden az da olsa farklı olabilir. Her hakkı mahfuzdur. Broșürün, hangi șekilde ve ne amaçla olursa olsun, Renault’nun
ön onayı olmaksızın, tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır.

