
Renault KANGOO Express
og nye elektriske KANGOO Z.E.





Behovene dine  
utvikler seg. 
Det samme gjør 
Kangoo.
Kangoo Express fås i to forskjellige lengder (Express og Express 
Maxi) og med et bredt utvalg av ekstrautstyr, deriblant tre forseter.
Nye elektriske Kangoo Z.E. fås på sin side i to lengder og som to- 
eller femseter. Rekkevidden på 270 km NEDC* (eller inntil 200 km 
ved reelle forhold ved nærtransport**) er blant markedets største 
for  elektriske varebiler. Kangoo gir et utall av muligheter. Velg og 
vrak!

* NEDC: New European Driving Cycle (europeisk standard for måling av utslipp og forbruk).
** Nærtransport: Gjennomsnittshastighet 45 km/t ved bykjøring,  
på landeveier og motorveier (bilen er antatt å stå stille 14 % av tiden).





Skreddersydd

Kangoo Express har garantert en god løsning for dine jobbehov. Den fås med to forskjellige lengder, ett utstyrsnivå, et stort utvalg av økonomiske motorer og 
en rekke mulige konfigurasjoner. Velg mellom versjoner med eller uten vinduer, med forbrenningsmotor eller elektrisk motor, med eller uten skyvedører på 
siden, med asymmetriske bakdører eller med topphengslet bakluke. Én ting er sikkert: Det finnes en Kangoo som passer for deg!



Nyttig teknologi
Bluetooth®-tilkobling og USB-porter på alle radioer, 
ryggekamera, navigasjonssystemet Renault R-Link 
Evolution ... I Kangoo finner du mye teknisk utstyr 
som gjør jobben – og hverdagen – litt enklere. Plan-
legg kjøreruten, sjekk e-post, hør på god musikk og 
last ned apper fra R-Link Store, der du finner apper 
for bl.a. nyheter, e-post og sosiale nettverk*. 
Z.E. Trip, som inngår i Renault R-Link Evolution- 
systemet, hjelper deg blant annet med å finne fram 
til ladestasjoner i nærheten.

* Appene krever Internett-forbindelse.





Enklere levering

Du er avhengig av at den daglige nærtransporten går mest mulig effektivt og smidig for seg. Med Kangoo får du tilgang til avansert navigasjonsteknologi, 
og kan blant annet finne fram til det nøyaktige bestemmelsesstedet ved hjelp av Renault R-Link Evolution, holde øye med bilens rekkevidde, velge den  beste 
kjøreruten ut fra gjeldende trafikkforhold via de nettbaserte tjenestene og gi beskjed om at du nærmer deg bestemmelsesstedet – helt håndfritt. Skyve-
dørene og de asymmetriske bakdørene med 180-graders åpningsvinkel gjør det enkelt å laste og losse. Kangoo Express har lastekapasitet på inntil 3 m3 og 
nyttelast på 595 kg som standard. En versjon med tillatt nyttelast på 745 kg er også tilgjengelig. Lukk opp døren, last inn, finn fram til bestemmelsesstedet 
og loss varene .... Vi garanterer effektiv levering.









Full kontroll

Med utgaver med forbrenningsmotor og elektrisk motor, to forskjellige lengder og en rekke tilpasninger og konfigurasjoner, har Kangoo-serien alle de 
 løsningene du trenger for å bygge opp virksomhetens bilpark. Med nye Kangoo Z.E. får du dessuten tilgang til My Z.E. Connect fra PC eller mobiltelefon, slik 
at du kan sjekke rekkevidde eller ladehistorikk for Kangoo Z.E., også når du ikke er i nærheten av bilen. Med My Z.E. Inter@ctive kan du analysere og plan legge 
ladingen. Førerassistentfunksjonene hjelper deg dessuten å oppnå maksimal rekkevidde med lavest mulig strømforbruk. Du kan programmere varsler om 
lavt batterinivå, slik at du slipper å stresse og er sikret maksimalt utbytte av Kangoo.







Innovativt og  
praktisk
Nye Kangoo Z.E. er en pioner, leder* og identitets-
markør. I tillegg til å være et håndfast bevis på 
 bedriftens miljøengasjement gir den et betydelig 
redusert karbonfotavtrykk. Nye Kangoo Z.E. har 
 nyttelast på inntil 625 kg og et utnyttbart volum 
på inntil 4 m3. Med bakdører som kan åpnes i 
180-graders vinkel, og en lastelengde på inntil 
2,11 m er det ingen over drivelse å si at Kangoo 
gir nye muligheter.

* Markedsleder i Europa for elektriske varebiler.



KANGOO EXPRESS MAXI OG NYE KANGOO MAXI Z.E.

4,66 m

KANGOO EXPRESS OG NYE KANGOO Z.E.

4,28 m



Under lupen:  
Renault Kangoo 
Express og Z.E.
Med en lastekapasitet som dekker de aller fleste be-
hov, økonomiske og effektive motorer og en ny-
skapende elektrisk versjon med banebrytende 
 teknologi fortjener Kangoo-serien din fulle opp-
merksomhet.



Utnyttbar bredde  
opptil 1,22 m

Utnyttbar høyde  
opptil 1,13 m

Utnyttbar lengde  
opptil 1,86 m

Utnyttbart volum  
opptil 4 m3

Maks. nyttelast  
opptil 768 kg



Optimale lastemuligheter
Allsidighet: I en klasse for seg
Den ene dagen passasjerer, den neste varer ... 
Kangoo tilpasser seg. Den kan leveres med tre for-
seter: Førersete og dobbelt benkesete* med opp-
bevaringsrom som rommer inntil ti liter. Dobbelt-
setet har to ryggstøtter som kan felles ned hver 
for seg og danne en hylle. I tillegg gir den hengslede 
takluken i lasterommet enda større lastehøyde 
når du trenger det.

Stor på lasteplass
Mange oppbevaringsløsninger i kupeen gir optimal 
plassutnyttelse. Dashbordet har lett tilgjengelige 
oppbevaringsrom til for eksempel dokumenter i 
A4-format. Til større gjenstander har du en hylle i 
taket, et hanskerom samt et oppbevaringsrom 
under midtarmlenet (avhengig av versjon), og til 
og med et rom under det doble passasjersetet 
foran.

Lasterommet har et volum på 3–4 m3, avhengig 
av versjon. Velg blant et stort utvalg av utstyr, som 
forskjellige typer gulv- og/eller sidebeskyttelse, 
lastsikringssystemer, dører med og uten vinduer 
og en nærmest genial hengslet og skyvbar takluke 
i lasterommet. Nyttelasten spenner fra 595 til 
768 kg** avhengig av versjon og konfigurasjon.

Lett å komme til
Skyvedørene er lette å åpne og lukke, og med de 
asymmetriske bakdørene med åpningsvinkel på 
180 grader laster og losser du raskt og effektivt. 
Den lave lastekanten, bare 55–61 cm over bak-
ken, gjør det dessuten lettere å håndtere tunge 
ting. Mange dører, hengslet og skyvbar takluke i 
lasterommet og bak- og sidedører med eller uten 
vinduer...
Kangoo har det du trenger til jobben hver eneste 
gang.

* Ekstrautstyr, ikke tilgjenglig på nye Kangoo Z.E.
** Nyttelast på 768 kg er ikke tilgjengelig på nye Kangoo Z.E.





Effektive motorer
Bensin- og dieselmotorene i Kangoo Express har mange nye funksjoner som gir økt ytelse og bedre drivstofføkonomi. Ved 
å kombinere flere typer teknologi som forbedrer motorens virkningsgrad, har man klart å oppnå et svært nøkternt drivstofforbruk 
uten at det går på bekostning av kjøregleden.

Energy dCi 75- og 90-motorene
Økonomiske og nøysomme

Energy dCi 75- og dCi 90-motorene er utviklet 
for yrkessjåfører. Ny teknologi for energigjenvin-
ning og stans av motoren (Stop & Start) gir et 
drivstofforbruk på bare 0,43 l per mil* og CO2-ut-
slipp på beskjedne 112 g per km. Med forlenget 
oljeskiftintervall på inntil 40 000 km eller 2 år** 
holdes dessuten vedlikeholdskostnadene nede.

TCe 115/dCi 90 med  
automat girkasse (EDC)
Høy komfort og rask respons

Den automatiske EDC-girkassen med dobbelt-
clutch gir automatgirkasses høye komfort med 
samme raske respons og gode drivstofføkonomi 
som en manuell girkasse. Kombinert med en 
bensin- eller dieselmotor (henholdsvis TCe 115 
eller dCi 90) gir EDC-girkassen rask  respons, stor 
kjøreglede og moderat drivstofforbruk og ut-
slipp (bare 0,64 l per mil og 144 g CO2 per km for 
bensinversjonen og 0,51 l per mil og 132 g CO2 
per km for dieselversjonen*).

Energy dCi 110-motoren
Høy ytelse og rask respons

Energy dCi 110-motoren utvikler 110 hk ved 
4000 o/min, noe som er perfekt for lange turer 
med tung last. Det høye dreiemomentet på 
260 Nm er tilgjengelig fra 1 750 o/min: Dette er 

spesielt nyttig ved start med tung last og generelt 
ved akselerasjon. Når det gjelder drivstoffor-
bruk, bruker den bare 0,44 l per mil* ved blandet 
kjøring, med et CO2-utslipp på 115 g per km.

Eco-modus

Med et enkelt knappe-
trykk kan du, avhengig 
av kjørestil, redusere 
Kangoo Express’ driv-
stofforbruk og CO2-ut-
slipp. Eco-modus kan øke nye Kangoo Z.E.s 
 rekkevidde med inntil 10 %. Eventuelt kan du 
 velge å ha Eco-modus aktivert som standard, så 
slipper du til og med å trykke på knappen!

* Offisielle forbruks- og utslippstall i henhold til gjeldende regelverk (Euro 6-motor, Kangoo Express, 15-tommers felger, standard nyttelast). ** Den av verdiene som nås først.
Avbildet motor: ENERGY dCi 90.



Nye KANGOO Z.E.:
Fire nyvinninger gir rekordstor rekkevidde

For å øke rekkevidden ytterligere er nye Kangoo Z.E. utstyrt med det nye Z.E. 33-batteriet (33 kWh) koblet til en energieffektiv 60 hk motor, noe som gir 
en rekordstor rekkevidde på 270 km NEDC(1), eller 120–200 km ved reell bruk i nærtransport, avhengig av forholdene(2).

Den nye 7 kW laderen lader batteriet helt opp på 6 timer, og med 1 times lading kan du tilbakelegge en strekning på 35 kilometer(3).

En annen nyhet på et elektrisk nyttekjøretøy er varmepumpen, som er koblet til klimaanlegget og sikrer svært god varmekomfort uten at det går på be-
kostning av bilens rekkevidde.

270 km NEDC*- 
rekkevidde

Enkel lading

Batterikjøp Ingen støy-
forurensning

Ingen utslipp ved bruk

Et fullblods nyttekjøretøy:  
Inntil 4 m3 utnyttbart volum

(1) NEDC: New European Driving Cycle (europeisk standard for måling av utslipp og forbruk).
(2) Nærtransport: Gjennomsnittshastighet 45 km/t ved bykjøring, på landeveier og motorveier (bilen er antatt å stå stille 14 % tiden).
(3) Ved lading på ladestasjon med minimum 7 kW/32 A effekt pr. fase.



Nye Kangoo Z.E.:  
På nett overalt

Via Z.E. Services-appen på mobil eller PC har du tilgang til MY Z.E. Connect og kan sjekke nye Kangoo Z.E.s gjenværende rekkevidde og batteritid,  uansett 
hvor du befinner deg. My Z.E. Inter@ctive, som er koblet til navigasjonssystemet Renault R-Link, gjør det dessuten mulig å programmere eller starte ladingen 
eksternt.

Z.E. Trip(3)-funksjonen, som er tilgjengelig fra Renault R-Link-systemet, brukes til å søke etter ladere i nærheten.

(3) Krever abonnement.



Nye Kangoo Z.E.:  
Ny teknologi gir større rekkevidde

1) Gjenvinning av bremseenergi: Batteriet lades opp når du tar foten av 
gasspedalen eller trår på bremsen.
2) Varmepumpe: Varmepumpen er koblet til klimaanlegget og varmer opp 
eller kjøler ned kupeen etter behov. Den fungerer som et reversibelt klima-
anlegg og kan gi både varme og kjøling, og påvirker bilens rekkevidde mindre 
enn et vanlig varmeapparat.
3) Energieffektive dekk: Takket være den lave rullemotstanden bidrar 
 dekkene til å øke rekkevidden uten at det går utover kjøreegenskapene eller 
bremsekvaliteten.
4) Funksjon for drivstoffsparing: Dette instrumentet på dashbordet viser 
om du til enhver tid bruker eller gjenvinner energi.

5) Eco-modus: Aktiver Eco-modus for å redusere forbruket og øke rekkevidden.
6) R-Link Evolution: Med tjenesten My Z.E. Inter@ctive kan du programmere 
lading og analysere ladestatus for hver enkelt av bilene dine.  Motta varsler 
på mobil eller PC om batterinivå, gjenværende batteritid og tilgjengelig 
rekke vidde for de ulike bilene. Et nyttig verktøy som gir bedre kjøretøy øko-
nomi med planlegging av lading.
7) Forvarming og -kjøling: Programmer oppvarming eller kjøling av kupéen 
mens nye Kangoo Z.E. står på lading. Energien som brukes, hentes ikke fra 
 batteriet.
8) Ny 7 kW lader: Få inntil 35 km rekkevidde på 1 times lading (ved lading 
på ladestasjon med minimum 7kW/32A effekt pr. fase).



Nye Kangoo Z.E.
Lad batteriet hvor som helst

Med Wallbox
Bestill gjerne en Wallbox-lader til hjemme- og bedriftsbruk som 
kan lade batteriet helt opp på seks timer.

Med reserveladeren (10 A/230 V/2,3 kW)
Hvis det kniper, kan du lade opp Renault Kangoo Z.E. fra en
vanlig stikkontakt med den medfølgende ladekabelen.

Offentlige ladestasjoner (AC 3,6 – 43 kW)
Koble nye Kangoo Z.E. til en offentlig ladestasjon (AC 3,6 – 
43 kW) på kjøpesenteret, ved Renault-forhandleren eller i gaten 
med den medfølgende  type 2 ladekabelen. Med R-Link Evolution- 
systemets Z.E. Trip finner du enkelt fram til  ledige ladestasjoner 
i nærheten. Og hvorfor ikke benytte sjansen til å øke rekkevidden 
med 35 km i lunsjpausen? (Krever minimum 7kW/32A pr. fase 
lader.)





Tilkoblet og effektiv
Renault R-Link Evolution er det perfekte verktøyet for dem 
som trenger å være på nett hele tiden.

Med LIVE-tjenestene, som blant annet inkluderer TomTom 
Traffic*, kan du for eksempel unngå trafikkorker og holde deg 
oppdatert på det som skjer i trafikken, i sanntid. Med  Android 
Auto™** kobler du ganske enkelt til smarttelefonen og be-
nytter deg av de appene som er kompatible med bilkjøring, 
fra bilens innebygde R-Link Evolution-skjerm. 

Les mer på www.renault.no/tjenester/multimedia

* Avhengig av land. I en begrenset periode.
** Lanseres snart. Avhengig av land.
Android Auto er et varemerke for Google Inc.



Sikkerhet for alle
Renaults visjon er å gi deg og dine ansatte de mest moderne og effektive aktive og passive sikkerhetssystemene, uansett hvilket utstyrsnivå du velger. Med 
elektronisk stabilitetskontroll (ESP) som inkluderer Extended Grip og bakkestartassistent, tar Kangoo Express enda et skritt videre og gir firmabilbrukere 
svært god sikkerhet.

Beskyttelse for alle i bilen
Frontkollisjonsputer, sidekollisjonsputer for hode og bryst, sikkerhetsbelter med aktive 
beltestrammere, programmert belastning og beltekraftbegrensere samt system som 
hindrer passasjerene i å skli under sikkerhetsbeltet ved et sammenstøt (fører- og passa-
sjerseter, unntatt nedfellbart sete og dobbelt benkesete foran).

Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)
I denne nye generasjonen er antispinnsystemet (ASR) kombinert med en understyringskontroll 
(UCL) med Extended Grip* og bakkestartassistent.

* Extended Grip er ikke tilgjenglig på Kangoo Z.E.-modellene.



Extended Grip
Extended Grip er en antispinnfunksjon som, sammen med 
den elektroniske stabilitetskontrollen, hjelper deg ved 
vanske lige kjøreforhold som sand, søle og snø. Når Extended 
Grip er aktivert, vises et grønt Extended Grip-ikon på instru-
mentpanelet sammen med meldingen «Loose ground» (løst 
underlag) i 15 sekunder.

Bakkestartassistent
Bakkestartassistenten gjør det enkelt å starte i oppover bakke.

Ryggekamera
Ryggekameraet gir full oversikt over området bak bilen og gjør 
det enkelt å parkere. Bildene sendes til det innvendige speilet, 
eller til navigasjonsskjermen for modeller med R-Link-naviga-
sjonssystem. For å sikre maksimalt utbytte av kameraet er dette 
alltid koblet til de bakre parkeringssensorene.





Farger Tilgjengelige farger for Kangoo-modellene.

Motorer Bensin, diesel eller elektrisk.

Utstyr Innvendige detaljer og viktig utstyr.

Dimensjoner Bilens viktigste mål.

Konfigurasjoner En bil som er skreddersydd for bedriften din.

Ekstrautstyr Alt det ekstrautstyret du trenger.

Tilbehør Smart tilbehør og praktiske funksjoner.

Standard- og ekstrautstyr Oversikt som gjør det enklere å velge.

Carlab



Farger

M: Metalliclakk
Bildene er kun ment som illustrasjoner  

og kan avvike noe fra virkeligheten.

Hvit (QNG)

Sort (GND) (M)

Blå Stjerne (RNL) (M)

Grå (KNU)

Brun Mocca (CNB) (M)

Grå Cassiopee (KNG) (M)

Rød (719)

Sølvgrå (KNX) (M)



Motorer Energy dCi 75
(Stop & Start)

Energy dCi 90
(Stop & Start) dCi 90 EDC TCe 115 EDC Nye Z.E. elbil

SIKKERHET
Motorstørrelse (cm3)/type innsprøytning 1 461/direkte 1 461/direkte 1 461/direkte 1 197/direkte Synkron elektromotor
Drivstoff Diesel Diesel Diesel Bensin Elektrisitet
Antall sylindere/ventiler 4/8 4/8 4/8 4/16 -
Maks. effekt (kW EEC/hk) ved turtall (o/min) 55/75 ved 4 000 66/90 ved 4 000 67/90 ved 4 000 84/115 ved 4 500 44/60
Maks. dreiemoment Nm EEC (o/min) 200/1 750 220/1 750 220/1 750 190/2 000 225

GIRKASSE
Antall gir 5 5 6 6 1

STYRING
Svingradius, kant til kant. Kangoo Express/Maxi 10,7/ - 10,7/11,9 10,7/11,9 10,7/ - 10,7/11,9
Rattutslag (omdreininger, servostyring) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

BREMSER
Skivebremser foran (mm) Kangoo Express/Maxi 280/- 280/280 280/280 280/- 280/280
Trommel- (t) eller skivebremser (mm) bak Kangoo Express/Maxi 9” t - 274/ - 9” t - 274/274 274/274 274/- 274/274

YTELSE
Topphastighet (km/t) Kangoo Express/Maxi 150/- 160 160/160 172/- 130
Akselerasjon 0-100 km/t basismodell (s) Kangoo Express/Maxi 16,3/- 13,3 14,9/- 10,4 20,6/22,3

FORBRUK(1)

CO2-utslipp i løpet av en fullstendig syklus (g/km) Express 112 112 132 144 -
Maxi - 123 136 -

Fullstendig syklus (l/mil) Express 0,43 0,43 0,51 0,64 152 Wh/km
Maxi - 0,47 0,52 - 152 Wh/km

KAPASITET
Drivstofftank (l) 60 60 60 56 -

VEKT (kg)(2)

Egenvekt (min.-maks.) inkl. fører 75 kg Express 2 seter 1 355-1 505 1 355-1 505 1 375/1 505  1 345-1 505 1 505-1 700
Express 3 seter 1 365-1 505 1 365-1 505 1 385/1 505  - -
Maxi 2 seter - 1 432-1 571 1 470/1 615  - 1 585-1 735
Maxi 3 seter - 1 450-1 595 1 480/1 615 - -
Maxi 5 seter - - - 1 703-1 735

Maks. tillatt totalvekt (Standard/økt nyttelast(3)) Express 2 seter 1 950/2 100 1 950/2 100 1 950/2 100 1 810/- 2 130/-
Express 3 seter 1 950/2 100 1 950/2 100 1 950/2 100 - -
Maxi 2 seter - 2 200/- 2 200/- - 2 190/-
Maxi 3 seter - 2 200/- 2 110/- - -
Maxi 5 seter - - - 2 300/-

Maks. nyttelast (Standard/økt nyttelast(3)) Express 2 seter 595/745 595/745 575/725 465/- 625/-
Express 3 seter 585/735 585/735 565/715 - -
Maxi 2 seter - 768/- 730 - 605/-
Maxi 3 seter - 750/- 630 - -
Maxi 5 seter - - - - 597/-

Tilhengervekt uten bremser (Standard/økt nyttelast(3)) Express 2 seter 675/675 675/675 685/685 - 374/-
Express 3 seter 680/680 680/680 690/690 - -
Maxi 2 seter - 715/- 735/- - 322/-
Maxi 3 seter - 725/- 740/- - -

Maxi 5 seter - - - - -
Tilhengervekt med bremser Express 2 seter 1 050 1 050 1050 - 374/-

Express 3 seter 1 050 1 050 1050 - -
Maxi 2 seter - 1 050 1050 - 322/-
Maxi 3 seter - 1 050 1050 - -
Maxi 5 seter - - - - -

RESIRKULERING OG GJENVINNING
Prosent resirkulerbar/prosent gjenvinnbar/ 
prosent resirkulerte materialer 86,20% / 95,20% / 12,30%

(1) Godkjent drivstofforbruks- og utslippstall basert på gjeldende regelverk. (2) Vektangivelsene er offisielle verdier i henhold til gjeldende regelverk. Variasjoner kan forekomme avhengig av utstyrsnivå og valgt ekstrautstyr.  
(3) Økt nyttelast tilgjengelig kun på Express 90hk, medfører høyere reg. avgift og CO2 utslipp.



Funksjoner
KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT OG MAXI GRAND CONFORT

STANDARDUTSTYR
• ESP + ABS (antiblokkering av hjul) + 

panikkbremseassistanse (AFU) +  
motorbremsregulering (MSR)

• Kollisjonspute på førersiden
• Elektrisk variabel servostyring
• Skivebremser foran og bak 
• Sentrallås
• Kjørecomputer
• Radio med Bluetooth® USB/MP3,  

rattbetjent og integrert display
• Oppbevaringshylle over forsetene
• Elektrisk justerbare sidespeil
• Høyderegulerbart førersete
• Oppbevaringsrom i midtarmlene mellom 

forsetene

• Asymmetriske bakdører med vinduer  
(åpnes 180°)

• Skyvedør høyre side med vindu
• Hel skillevegg med vindu
• Høyderegulerbart ratt
• Manuelt klimaanlegg
• Elektriske vindusheiser på fører- og 

passasjersiden, pulsstyrt for åpning og 
lukking på førersiden

• Plastmatte i lasterommet
• Reservehjul
• Ryggesensor

TILGJENGELIG EKSTRAUTSTYR BL.A.:
• Metallic lakk
• 3 seter foran (midtarmelene utgår)
• R-LINK: Tilkoblet multimediasystem med 

TomTom navigasjon, radio mm.
• Kollisjonspute på passasjersiden
• Sidekollisjonsputer 
• Ryggekamera
• Økt nyttelast (unntatt enkelte versjoner)
• Automatisk klimaanlegg
• Passasjersete som kan foldes sammen
• Takluke i lasterommet
• Sklisikkert tregulv
• Gulv og sidekledninger i tre
• Lastsikringsskinner

Automatisk klimaanlegg er ekstrautstyr.



KANGOO Z.E. , MAXI Z.E. og MAXI Z.E. 5-seter

STANDARDUTSTYR
• ABS (blokkeringsfrie bremser)
• ESP med antispinn (ASR) og bakkestart-

assistanse
• Kollisjonsputer foran for fører og passasjer
• Sidekollisjonsputer for fører og passasjer
• Parkeringssensor bak
• Manuelt klimaanlegg med pollenfilter
• Høydejusterbart førersete med varme
• Midtarmlene med oppbevaring mellom 

forsetene
• Elektriske vindusheiser foran («one-touch» på 

førersiden)
• Elektriske justerbare og oppvarmede 

sidespeil
• Høydejusterbart ratt
• Sentrallås med fjernstyring og automatisk 

låsing under kjøring
• DAB+ radio, MP3, CD-spiller, AUX-inngang og 

Bluetooth® (handsfree)
• R-LINK med TomTom® navigasjonssystem
• Takhylle foran

• 15” stålfelger med hjulkapsler
• Reservehjul (ikke Kangoo Z.E. Maxi 5-seter)
• Plastbelagt gulv i varerommet
• Delvis plastinnkledning i bakre lasterom, 

halvvegg
• Asymmetriske bakdører 180° med vindu, 

viskere og varmetråder
• Skyvedør høyre side med vindu
• Skillevegg med vindu (ikke Kangoo Z.E. Maxi 

5-seter)
• Forankringsøyer i lasterommet

STANDARDUTSTYR  
NYE KANGOO MAXI Z.E. 5-seter1)

• 2. seterad (sammenleggbar 2/3 - 1/3)  
med nakkestøtter

• Skyvedør på venstre og høyre side med 
skyvevinduer

• Vindu høyre og venstre side på panel bak
• Reparasjonskit for dekk  

(erstatter reservehjul)
• Delvis kledning av varerommet inkl. hjulhus

Z.E. UTSTYR (STANDARD)
• Elektrisk forvarming/avkjøling: Forhånds-

programmering av oppvarming/nedkjøling  
av kupé

• Tilleggsvarmer: Aktiveres manuelt  
ved kjøring

• Z.E. instrumentpanel med ecomåler, turteller 
og kjørecomputer

• «Eco-mode» for energisparing: Øker 
rekkevidden ved å begrense motorytelsen

• Gjenvinning av bremseenergi
• Standard ladekabel Type2Mode3 – for lading 

på wallbox eller offentlig lade stasjon
• Kabel for lading på vanlig 220 V uttak (10A)

TILGJENGELIG EKSTRAUTSTYR BL.A.:
• Metallic lakk
• Style-pakke: Støtfanger foran i to farger (sort/

sølv), tåkelys
• Regnsensor og tåkelys
• Cruise Control
• Ryggekamera

• Varsellyd for fotgjengere ved lav hastighet
• Giraffluke2)

• Sammefellbart passasjersete3)

• Skyvedør venstre side uten vindu4)

• Skyvedør venstre side med fast vindu5)

• Vindu høyre og venstre side bakerste 
sidepanel (kun med skyvedører begge sider 
med vindu). (Standard på 5-seter)6)

• Vindu høyre og venstre side bakerste 
sidepanel og vindu venstre sidepanel7)

• Tilhengerfeste8)

• Topphengslet bakluke med vindu, varm e-
tråder og viskere9)

• Reparasjonskit for dekk (erstatter reserve-
hjul). (Standard på 5-seter)10)

1) Utover Z.E. og Maxi Z.E. 2) Kun tilgjengelig på Z.E. 3) Kun tilgjengelig på  Z.E. og Maxi Z.E. 4) Kun tilgjengelig på Maxi Z.E. 5) Kun tilgjengelig på Maxi Z.E. 6) Kun tilgjengelig på Maxi Z.E.  og Z.E. 5-seter. 7) Kun tilgjengelig på  Z.E. 
og Maxi Z.E. 8) Ikke Maxi Z.E. 5-seter 9) Kun tilgjengelig på Z.E. 10) Kun tilgjengelig på Maxi Z.E.  og Z.E. 5-seter.



Kangoo Express og  
Kangoo Z.E. 

Kangoo Express Maxi og 
Maxi Z.E. 2-seter

Kangoo Maxi Z.E.  
5-seter

Min./maks. lastevolum (dm3) 3 000 4 000 1 300 / 3 400

DIMENSJONER (mm)
A Akselavstand 2 697 3 081 3 081
B Utvendig lengde 4 282 4 666 4 666
C Overheng foran 875 875 875
D Overheng bak 710 710 710
E Sporvidde foran 1 521 1 521 1 521
F Sporvidde bak 1 533 1 533 1 533
G Utvendig bredde uten/med sidespeil 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138
H Høyde med/uten last 1 805 / 1844 1 810 / 1 836 1 802 / 1 826
H1 Høyde med åpne bakdører, med/uten last 1 872 /1 934 1 893 / 1 920 1 878 / 1 902
J Lastehøyde med/uten last 558 / 609 575 / 601 563 / 586

K Bakkeklaring med maks./min. last, avhengig av ekstrautstyr (Kangoo Express)
(Kangoo Z.E.)

157-210 / 143-172
184-210 / 153-172

170 -212 / 145-172
187-212 / 151-171 185-210 / 151-172

M Kupébredde, albuerom foran/bak 1 510 / - 1 510 / - 1 510 / 1 539
N Kupébredde, skulderbredde foran/bak 1 464 / - 1 464 / - 1 464 / 1 507
Q1 Innvendig høyde bak 1 251 1 252 1 154
Y Bredde bak 1 m fra lastekanten 1 141 1 141 1 141
Y1 Bredde bak 100 mm fra lastekanten 1 219 1 219 1 219
Y2 Innvendig bredde mellom hjulhusene, kledning mini/maxi/tre 1 218 / 1 045 / 1 185 1 218 / 1 045 / 1 185 - / 1 145 / -
Z Lastehøyde 1 129 1 129 1 129
Z1 Lastelengde 1 476 1 862 1 008

Z2 Lastelengde gulv
– med sammenfoldet setebenk)

1 731
-

2 115
-

1 328
2 210

Z3 Lengde i kupeen (pedaler/bak) - - 1 716

Dimensjoner

Kangoo Express  
og Kangoo Z.E.

Kangoo Express Maxi  
og nye Kangoo Maxi Z.E.



Konfigurasjoner

Kangoo Express 

Én eller to sideskyvedører uten vindu Én eller to sideskyvedører med vindu** Én eller to sideskyvedører med vindu,  
vinduer i lasterommet

Speilhus og støtfangere foran og bak i kornet sort Style-pakke: Støtfanger i grå/sølv, tåkelys foran

Kangoo Express Maxi  

Asymmetriske bakdører uten vindu Asymmetriske bakdører med vindu,  
vindusvisker og varmetråder

Topphengslet bakluke med vindu*

* Unntatt Kangoo Express Maxi og Maxi Z.E.
** Kangoo Z.E. fås bare med én skyvedør.



Ekstrautstyr

1. Sidespeil med elektrisk innfelling. Særlig praktisk i 
trange bygater. 2. Hengslet, skyvbar takluke i laste-
rommet. Den hengslede og skyvbare takluken har en 
 åpning på 47 x 100 cm og gjør det enkelt å transportere 
store gjenstander. 3. Regn- og lyssensorer. Vindusvisker-
ne foran starter  automatisk, og hastigheten justeres etter 
nedbørsmengden. 4. Det nettbaserte multimediesys-
temet Renault R-Link gir deg det ypperste av navige-
ringshjelp med TomTom LIVE*-tjenester, deriblant Tom-
Tom Traffic, trafikkoppdateringer i sanntid og  funksjoner 
for musikkavspilling fra bærbare enheter, telefoni, styring 
av bilens utstyr og tilgang til appene i R-Link Store. 
Systemet  styres via radio/CD-spillerens betjeningsknap-
per. 5. Tre forseter**: Førersete og benke sete til to passa-
sjerer. Det midtre setet er et ekstrasete beregnet på lett 
bruk. Passasjer setets ryggstø kan felles ned.

*  Avhengig av land. Gjelder i en begrenset periode.  
**   Ikke tilgjengelig på Z.E.-modellene og Kangoo Maxi 

femseter.

2.

3.

4. 5.

1.



1. 1.

2. 3.

1. Ryggekameraet er det perfekte hjelpemidlet ved parkering og 
viser hva som foregår bak bilen, enten på R-Links  navigasjonsskjerm 
(for biler med R-Link) eller i bakspeilet. Kameraet er spesielt prak-
tisk på Kangoo-versjoner uten bakvindu, og gir deg full kontroll på 
omgivelsene. 2. Cruise control/hastighetsbegrenser. Still inn den 
 hastigheten du  ønsker å holde, ved hjelp av cruise control-funksjo-
nen, eller benytt deg av hastighetsbegrenseren og angi en hastig-
het du ikke vil overskride. 3. Ekstra LED kjørelys (ettermonterbart 
tilbehør). De ekstra LED kjørelysene gjør bilen enda  flottere å se på.





Tilbehør

1. Takgrind i stål. Takgrinden er perfekt tilpasset bilen. Den robuste konstruksjonen er 
testet i vindtunnel og rustbehandlet. Takgrinden holder opptil 100 kg uten problem (maks. 
totalvekt inkluderer stativets vekt). En deflektor fjerner sjenerende luftstøy. Tilgjengelig-
heten avhenger av  bilens lengde. 2. Tverrstilte takbøyler. Disse takbøylene er spesialtil-
passet til bilen. De er laget av galvanisert stål, som gir god beskyttelse mot rust. De har 
dessuten en utforming som gir lite luftstøy. Bøylene er svært robuste og tåler opptil 95 kg 
(inkludert bøylenes vekt). 3. Standard tilhengerfeste. Standardtilhengerfestet er bereg-
net på permanent montering på bilen. Det gir svært god sikkerhet for utstyret som kobles 
til. Det er rustbehandlet og tåler tung bruk. Tilkoblingssett med 13- og 7-polet kontakt og 
er også tilgjengelig i Renault Accessories-serien. 4. Tilhengerfeste med svanehals. Til-
hengerfestet med svanehals er  laget for å tåle tung bruk og er perfekt for bruk i profesjo-
nell sammenheng. Det er rustbehandlet, oppfyller  profesjonelle krav og er enkelt å de-
montere. Tilkoblingssett med 7- og 13-polet kontakt er også til gjengelig.

1.

2.

3. 4.



1. Hel kledning i tre. Trepanelene er spesiallaget for 
Kangoo. De gir optimal beskyttelse til lasterommet og 
 sikrer at det holder seg pent også ved røff bruk. Med inn-
vendig kledning slipper du å utbedre eventuelle skader før 
videresalg, noe som kan  komme til å koste langt mer enn 
selve trekledningen. 2. Vindus gitter. Disse spesial til-
passede vindusgitterne beskytter mot innbrudd samtidig 
som de bevarer sikten bakover. 3. Frontskvettlapper. 
Skvett lappene fås til både for- og bakhjul og beskytter 
 karosseriet mot grus- og sølesprut.2.

1.

3.

Tilbehør



1. Beskyttelsestrekk til setene. Disse beskyttende sete-
trekkene holder de originale setene rene og pene. Beskyt-
telsestrekkene er spesiallaget av tekstil eller plastbelagt 
stoff og kompatible med kollisjonsputer. 2–3. Tekstil-
matter og Novestra gummimatter. Alle Renaults matter 
er nøyaktig tilpasset Renaults biler og gir maksimal sikker-
het for føreren. Mattene i tekstil og gummi er svært slite-
sterke og dermed svært godt egnet for bruk i firmabiler. 
Gummimattene anbefales spesielt ved ferdsel på steder 
med for eksempel mye søle, sand eller snø. 4. Holder til 
brannslokningsapparat. Holderen passer til brann-
slokningsapparatene i Renaults sortiment. Holderen 
monteres i gulvet på passasjersiden og er kollisjonstestet 
med hensyn førerens og passasjerenes sikkerhet.1.

2. 3. 4.



UTVENDIG
Gråsort ulakkerte støtfangere og beskyttelselister på sidene • • • • •
15” hjulkapsler • • • • •
Aria 15” aluminiumsfelger  ¤ ¤ - - -
Egeus 16” aluminiumsfelger ¤ - - - -
Mørk innfatning hovedlykter  - - • • •
Style-pakke: støtfanger foran i to farger (sort /sølv), mørk innfatning i hovedlykter, tåkelys og list på sideskyvedør på Express  ¤ ¤ - - -
Style-pakke Z.E.: støtfanger foran i to farger (sort/sølv) og tåkelys - - ¤ ¤ ¤
Metallic lakk  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

INNVENDIG DESIGN
Sort plastbelegg i bagasjerom • • • • •
Z.E. instrumentpanel   - - • • •
Girspakdeksel og girspakkule i mørk karbon  • • - - -

SKILLEVEGGER
Hel skillevegg med vindu • • • • -

SKILLEVEGGER BAK ANDRE SETERAD
Fast skillevegg med gitter, i full høyde - - - - ¤

LAST
4 lastsikringskroker i gulvet i lasterommet  - - - - •
6 lastsikringskroker i gulvet i lasterommet  • - • - -
8 lastsikringskroker i gulvet i lasterommet  - • - • -
Delvis kledning på veggene i lasterommet • • • • -
Komplett kledning på halv veggene i lasterommet og hjulhusene  - - - - •
Forberedelse for takbøyler eller forberedelse for takgrind • • • • •

AKTIV OG PASSIV SIKKERHET
ABS (blokkeringsfrie hjul) + panikkbremseassistanse (AFU)  • • • • •
Frontkollisjonspute på førersiden • • • • •
Frontkollisjonspute på passasjersiden, deaktiverbar ¤ ¤ • • •
Sidekollisjonsputer fører og passasjer ¤ ¤ • • •
Sikkerhetsbelter foran med beltestrammere og beltekraftbegrensere • • • • •
Sentrallås (gjelder ikke tankklaffen) med fjernstyring (nøkkel med 2 knapper) og automatisk låsing under kjøring (CAR) • • • • •
Stabilitetskontroll (ESP) med antispinn (ASR) og understyringskontroll (CSV) • • • • •
Extended Grip • • - - -
Bakkestartassistanse • • • • •
Skivebremser foran og bak • • • • •
Startsperre betjent med transpondernøkkel • • • • •

SETER
3 seter foran: førersete og setebenk for 2 passasjerer. Ikke 115 hk EDC eller Z.E. ¤ ¤ - - -
Høyderegulerbart førersete med setevarme • • • • •
Baksetebenk med 3 plasser, 1/1 eller 1/3-2/3 nedfellbart - - - - •

DØRER OG VINDUER
Vindu rundt hele (vindu på sidepanel bak og skyvevindu på begge skyvedører) - ¤ - ¤ •
Sidehengslede bakdører 180° med vindu, viskere og varmetråder 
+ Skyvedør på høyre side med fast vindu • • • • -

Skyvedør på venstre side med fast vindu* ¤ • - ¤ -
Pakke Topphengslede (1): 
Topphengslede bakdører med vindu, viskere og varmetråder 
+ Skyvedør på høyre side med fast vindu

¤ - ¤ - -

Pakke Topphengslede (2): 
Topphengslede bakdører med vindu, viskere og varmetråder 
+ Skyvedør på høyre side med fast vindu 
+ Skyvedør på venstre side med fast vindu

¤ - - - -

Standard- og ekstrautstyr KANGOO Grand Confort KANGOO Z.E.

Express Maxi Z.E. Maxi Z.E.
2-s

Maxi Z.E.
5-s



KANGOO Grand Confort KANGOO Z.E.

Express Maxi Z.E. Maxi Z.E. 
2-s

Maxi Z.E.
5-s

Vindu rundt pakke (1): 
Bakre sidepanel med vindu på venstre & høyre side 
Fast vindu på venstre side

¤
 
 - ¤ ¤ -

Vindu rundt pakke (2): 
Bakre sidepanel med vindu på venstre & høyre side 
Skyvedør på venstre side med fast vindu

- ¤ - ¤ -

Skyvbar takluke i lasterommet, kun med sidehengslede bakdører, ikke i kombinasjon med komplett trekledning ¤ - ¤ - -
Ekstra tonede vinduer bak ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

SIKT OG LYS
Lys i lasterommet • • • • •
«Følg-meg-hjem»  belysningsfunskjon • • • • •
Midtre taklampe med 3 posisjoner • • • • •
Tåkelys foran ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil • • • • •
Automatisk kjørelys • • • • •

KOMFORT OG OPPBEVARING
Oppbevaringsrom i dørene foran • • • • •
Låsbart hanskerom • • • • •
Manuelt klimaanlegg • • • • •
Pollenfilter • • • • •
Elektriske vindusheiser foran med pulsstyring for lukking og åpning på førersiden  • • • • •
Midtarmlene med oppbevaringsrom mellom setene (leveres ikke på modeller med 3 plasser foran)  • • • • •
12 V-kontakt i midtkonsollen • • • • •
Takhylle  • • • • •
Oppbevaringsrom i A4-størrelse på instrumentpanelet  • • • • •
Høyderegulerbart ratt og fotstøtte for fører • • • • •

KJØRING
Parkeringssensor bak  • • • • •
Lydsignal ved glemte lys, lampe for åpne dører • • • • •
Lydsignal for feste av sikkerhetsbelte på førersiden • • • • •
Ryggekamera (ikke med topphengslet bakluke)  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Turteller • • - - -
Elektrisk variabel servostyring • • • • •
Eco-mode • • • • •
Kjørecomputer (km, trippteller/kilometerteller, momentanforbruk/totalforbruk)  • • • • •
Reservehjul • • • • -
Stop & Start med Energy Smart Management • • - - -
Z.E. Voice (lyd som varsler fotgjengere)  - - ¤ ¤ ¤

KOMMUNIKASJON
Radio DAB+, Bluetooth® og USB (med CD) med betjening på rattet og integrert display  • • • • •
Multmediasystem R-Link med integrert navigasjon ¤ ¤ • • •

SPESIALUTSTYR FOR Z.E.
Elektrisk forvarming/avkjøling: Forhånds programmering av oppvarming/nedkjøling av kupé - - • • •
Tilleggsvarmer: Aktiveres manuelt ved kjøring - - • • •
Z.E. instrumentpanel med ecomåler, turteller og kjørecomputer - - • • •
«Eco-mode» for energisparing: Øker rekkevidden ved å begrense motorytelsen - - • • •
Gjenvinning av bremseenergi - - • • •
Standard ladekabel Type2Mode3 – for lading på wallbox eller offentlig lade stasjon - - • • •
Kabel for lading på vanlig 220 V uttak (10A) - - • • •

• = standard; ¤ = ekstrautstyr; - = ikke tilgjengelig

* Kun i kombinasjon med skyvedør høyre side med fast vindu.



Rekkevidde

Dokumentert NEDC-rekkevidde ved blandet kjøring for biler med ny 60 hk 
motor og det nye Z.E. 33-batteriet(1) er 270 km(2). Akkurat som for drivstof-
forbruk på biler med forbrenningsmotor er det mange forhold som kan 
 påvirke Renault Kangoo Z.E.s rekkevidde ved faktisk kjøring. Veiforhold, 
hastighet, bruk av varmeapparat eller klimaanlegg og kjørestil er de vik-
tigste faktorene. Ved nærtransport utenfor bysentra bør du for eksempel 
kunne kjøre rundt 120 km om vinteren (135 km med klimaanlegg og 
varme pumpe) og 200 km om sommeren. Vi gir deg derfor de verktøyene 
du trenger for å overvåke rekkevidden i form av nye instrumenter på dash-
bordet. Ikke minst er drivstofføkonomimåleren, som viser energiforbruket til 
enhver tid, viktig. For å oppnå størst mulig rekkevidde bør du utnytte gjen-
vinningen av bremseenergi fullt ut og kjøre i Eco-modus. For å oppnå en 

behageligere temperatur i bilen uten å bruke batteristrøm, kan du program-
mere varmeapparatet eller klimaanlegget til å gå mens du lader opp bilen. 
Prøv også å venne deg til en grønn kjørestil for elektriske biler – det tjener 
du mange kilometer på!

(1) NEDC: New European Driving Cycle, den europeiske standarden for måling av utslipp og forbruk, er en 
standardisert metode for forbruksmåling basert på identiske tester som utføres på alle slags kjøretøyer i 
Europa, enten de har forbrennings- eller elmotor eller er basert på hybridteknologi. Den utgjør dermed et 
objektivt kriterium for måling av forskjeller i ytelse mellom de ulike produsentenes modeller. Testen består 
av to deler. Bilen plasseres på en rullebenk og kjøres tre ganger gjennom samme urbane kjøresyklus 
 (ECE-15) før den til slutt kjøres én landeveissyklus. Gjennomsnittet av disse fire syklusene er gjennomsnittlig 
rekkevidde. 
(2) Offisielt forbruk og utslipp i henhold til gjeldende regelverk.



Renault KANGOO Express og nye KANGOO Z.E.

Still krav om suksess



Alt er gjort for at innholdet i denne brosjyren skal være korrekt og oppdatert ved tidspunktet for trykking. Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av prøveserier eller prototyper. Som ledd i sin policy for kontinuerlig forbedring av sine  produkter, 
forbeholder RBI Norge AS (Renault Bil Import) seg til enhver tid retten til å komme med endringer av spesifikasjonene og av de beskrevne og presenterte kjøretøy og tilbehør. Disse endringene meddeles Renault-forhandlerne så raskt som 
mulig. Alt etter hvilket land de markedsføres i, kan versjonene variere, og det kan forekomme at visse typer utstyr ikke er tilgjengelige (som standardutstyr, ekstrautstyr eller tilbehør). Ta kontakt med din lokale forhandler for de aller nyeste 
opplysningene. Bilens garanti opphører når den første av de to vilkårene nås, dvs. enten 5 år eller 200 000 km. For Kangoo Z.E. gjelder enten 5 år eller 100 000 km. På grunn av trykktekniske begrensninger kan fargene som er gjengitt i 
brosjyren, avvike fra de virkelige fargene på lakk eller interiør. Alle rettigheter forbeholdt. 

Hel eller delvis gjengivelse av denne publikasjonen, uansett i hvilken form og med hvilke midler, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra RBI Norge AS.
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Opplev mer av Renault KANGOO Express og nye KANGOO Z.E. på
www.renault.no

For Kangoo Z.E. gjelder 
5 år/100 000 km


