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CU ADEVARAT

NOU!

Design-ul Noului Kangoo evoluează: calandrul poartă de acum, semnătura noii identități vizuale Renault,
logo-ul mare și elementele decorative suplimentare. Noul Kangoo se adaptează nevoilor dumneavoastră
indiferent de împrejurări: transportul de obiecte voluminoase sau foarte lungi fără sacrificarea locurilor
din spate, ieșiri cu familia în week-end sau în vacanțe lungi cu multe bagaje...
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DETALII

1.

2.

3.

4.

1. Identificabilă prin designul exclusiv, finisajele Dark Metal, roțile din aliaj de 15 ", insignele specifice și striping-urile laterale,
versiunea eXtrem* insuflă modernitate și dinamism. 2. Sigla este proeminentă marchează nouă identitate vizuală Renault
3. Podea plată. Bancheta spate se pliază pentru a forma o podea perfect plată, care poate oferi până la 1,8 m lungime de încărcare, cu scaunul pasagerului față pliat.
4. Spații de depozitare. Întotdeauna inteligent, Noul Kangoo oferă o mulțime de spații de depozitare la bord. Spre exemplu, tableta de compartimentare a portbagajului
poate fi pozitionată astfel încat volumul sa fie împarțit în două. Un spațiu de depozitare în plafon tip aviație este de asemenea disponibil și pentru pasagerii din spate.
*Versiune disponibilă ulterior.
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INOVAțIE

În tradiția Renault, Noul Kangoo reunește o multitudine de funcționalități inedite, destinate de obicei
mașinilor din segmentele superioare. Noul Kangoo oferă un confort de excepție. În materie de consum
și emisii, Noul Kangoo este de departe liderul categoriei sale. Noile motoare Energy afișează un consum
record de 4,3 l/100km și emisii de 112g/km de co2*.
* Consum si emisii omologate conform reglementarilor in vigoare
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Noile motorizări DCI 75 & 90: 4,3 L/100 KM*

1.

3.

2.

4.

1. Funcția Extended Grip și asistență la urcarea în pantă. Acest sistem avansat de control al tracțiunii permite o aderență mai bună pe șosea în condiții de drum
dificile (zăpadă, noroi, nisip...), iar funcția de asistență la urcarea în pantă permite un demaraj mult mai usor în condiții de înclinare accentuată. 2. Noua gama
radio : Bluetooth, Jack&USB disponibile în standard. 3. Motoarele Energy Dci 75 & 90 cu tehnologia Stop&Start înregistrează performanțe record în segment cu
un consum de 4,3 l/100km* și emisii CO2 de 112 g/km*. 4. Renault R-Link**. Noul sistem multimedia Renault, disponibil opțional, include navigația și un pachet
complet de servicii conectate.
*Consum în ciclu mixt. Consumurile și emisiile sunt omologate conform reglementărilor în vigoare. ** Disponibil ulterior.
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ECHIPAMENTE șI OPțIUNI.
GAMA KANGOO
NOUL KANGOO
Dotări standard, versiunea AUTHENTIQUE
Airbaguri frontale pentru locurile față (șofer și pasager)
Centuri de siguranță cu pretensionare, limitator de efort, prindere
în trei puncte și reglare pe înălțime pentru locurile față. Avertizore
sonoră în caz de necuplare a centurii pentru locul șofer
Centuri de siguranță cu limitator de efort și prindere în trei puncte
pentru locurile spate
Frâne pe disc față și spate
Închidere centralizată cu telecomandă
Proiectoare de ceață
Jante din otel, dimensiuni 15” (195/65 R15)
Roata de rezervă
Dotari standard, versiunea EXPRESSION, suplimentar/
diferit față de versiunea AUTHENTIQUE
Baghete laterale de protecție de culoarea caroseriei
Aer condiționat cu reglare manuală și filtru de praf pentru
habitaclu
Aeratoare pentru pasageri spate
Oglinda retrovizoare de interior, pentru supraveghere copii /
bancheta spate
Radio CD MP3,USB, Bluetooth, mufa tip Jack, afișaj integrat
Priza pentru accesorii, pentru pasagerii spate
Scaun șofer cu reglare pe înălțime
Spații de depozitare în pavilion pentru locurile față (la nivel plafon
Dotari standard, versiunea EXTREM* suplimentar/
diferit față de versiunea EXPRESSION
Jante aliaj ușor 15” + Bare de pavilion speciale
Fileu de reținere bagaje
Baghete laterale de protecție de culoarea caroseriei (culori
specifice în cazul versiunii eXtrem)
Stripping exterior specific versiunii eXtrem
Bare de pavilion speciale, tip traversă

Scut de protecție motor
Sistem anti-blocare roți la frânare ABS cu AFU (asistență la
franârea de urgență)
Volan reglabil pe înălțime
Mod de rulare “Eco-mode”
Computer de bord (afisează parametrii călătoriei)
Hayon cu lunetă cu încălzire și ștergator
Tapițerie textilă de culoare închisă
Accesorii fumători (brichetă și scrumieră)
Banchetă spate fracționabilă 1/3 - 2/3 si escamotabilă în podea
Direcție asistată electric variabilă
Geamuri față electrice
Oglinzi retrovizoare cu reglare electrică și degivrare
Radio MP3, USB, Bluetooth, mufa tip Jack, afișaj integrat

Protecție cu mochetă pentru planșeu habitaclu și portbagaj
(cauciuc ptr Authentique)
Spațiu de depozitare între locurile față
Tabletă de compartimentare portbagaj, pliabilă
Ușă laterală dreapta culisanta, cu geam cu întredeschidere

față) și individualizate pentru locurile spate (la nivel plafon centru)
Spațiu de depozitare între locurile față
Cotiera cu spațiu de depozitare integrat între locurile față
Fileu de reținere bagaje
Volan piele + Senzori presiune roți + Scaun șofer cu încălzire
Tabletă de compartimentare portbagaj, pliabilă
Ușă laterală dreapta culisantă, cu geam cu întredeschidere
Ușă laterală stânga culisantă, cu geam cu întredeschidere

sonoră în caz de necuplare a centurii pentru locul șofer
Centuri de siguranță cu limitator de efort și prindere în trei puncte
pentru locurile spate
Jante aliaj usor 15” + Bare de pavilion speciale
Sistem de asistență la parcare spate + Tempomat (dispozitiv
pentru menținere constanță sau limitare viteză)
Doua uși spate asimetrice, cu geam și deschidere la 180° (în loc
de hayon), cu încălzire și ștergător lunetă
Vopsea exterior (culoare) metalizată
Pack “Clima”:aer condiționat cu reglare automată, aeratoare
pentru pasageri spate + senzor de ploaie și lumină + Geamuri
electrice în ușile spate

Opțiuni
Airbaguri laterale torace pentru locurile față
Centuri de siguranță cu pretensionare, limitator de efort, prindere
în trei puncte și reglare pe înălțime pentru locurile față. Avertizore
Geamuri laterale spate și lunetă cu tentă închisă (accentuată)
Opțiuni
Airbaguri laterale torace pentru locurile față
ESP- control dinamic al traiectoriei, include funcțiile HSA
(asistență la urcarea în pantă) și Extended Grip (extra control pe
suprafețe cu aderență redusă)
Sistem de asistență la parcare spate + Tempomat (dispozitiv
pentru menținere constanță sau limitare viteză)

Opțiuni
Doua uși spate asimetrice, cu geam și deschidere la 180° (în loc
de hayon), cu încălzire și ștergator lunetă
Aer condiționat cu reglare manuală și filtru de praf pentru
habitaclu
Vopsea exterior (culoare) metalizată

AUTHENTIQUE

EXPRESSION

Doua uși spate asimetrice, cu geam și deschidere la 180° (în loc
de hayon), cu încalzire și ștergător lunetă
Vopsea exterior (culoare) metalizată
Pack “Clima”:aer condiționat cu reglare automată, aeratoare
pentru pasageri spate + senzor de ploaie și lumină + Geamuri
electrice în ușile spate
Volan piele + Senzori presiune roți + Scaun șofer cu încălzire

EXTREM*
*Versiune ce va fi comercializata la o data ulterioara.

DIMENSIUNI
Volum portbagaj min/max (litri)
Dimensiuni exprimate în (mm)
Apartament
Lungime totală
Consolă față
Consolă spate
Ecartament față
Ecartament spate
Lățime totală fără/cu oglinzi
Înălțime (vehicul gol)/cu bare de pavilion
Înălțime prag de încărcare (vehicul gol)
Gardă sol vehicul gol/încărcat
Lățime interioară față (la nivel coate)
Lățime interioară spate (la nivel coate)
Lățime interioară față
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NOUL KANGOO
660/2,600

2,697
4,282/4,304
875
710/732
1,521
1,533
1,829/2,138
1,801–1,839/
1,867–1,898
554–615
158 to 211/
141 to 178
1,510
1,539
1,539

Lățime interioară față
Lățime interioară spate
Înălțime interioară spate
Lățime spate (măsurată la 1m deasupra pragului)
Lățime spate (măsurată la 100 mm deasupra pragului)
Lățime interioară (măsurată între pasajul roților)
Înălțime de încărcare
Lungime utilă de încărcare
Lungimea de încărcare măsurată la podea
cu bancheta spate rabatată
Lungime habitaclu (pedale – spate)

NOUL KANGOO
1,464
1,511
1,155
1,105
1,125
1,121
1,115
611
937
1,803
1,716
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DRUM BUN
KANGOO
Stop & Start

MOTOR

Cilindree(cm3)
Tip injecție
Carburant
Număr cilindri
Număr supape
Filtru particule
Putere maximă (kw); tr/min
Cuplu maxim (Nm); tr/min

dCi 75
Energy
DA

dCi 90
Energy
DA

dCi 110*

1,461

1,461

1,461

Diesel
4
8
DA
55 (75) la 4,000
180 (1,750)

CUTIE DE VITEZE
Număr de rapoarte

JANTE
Jante

FRâNE

Discuri față (mm)
Discuri spate (mm)

PERFORMANțE

Viteză maximă (km/h)
0-100 km/h (s)

CONSUM șI EMISII*

Emisii CO2 (g/km)
Consum ciclu complet (l/100 km)

-

Diesel
Diesel
4
4
8
8
DA
DA
66 (90) la 4,000 80 (110) la 4,000
200 (1,750)
240 (1,750)

5

5

6

195/65 R15 91T

195/65 R15 91T

195/65 R15 95T

280
274

280
274

280
274

150
16.3

160
13.3

170
12.3

112
4.3

112
4.3

119
4.6

DISPONIBILITATE VERSIUNI
Kangoo

Authentique
•
Expression
•
eXtrem**
• = serie; - = indisponibil. *Consumuri și emisii omologate conform normelor europene în vigoare.
**Comercializare ulterioară.

•

LEGENDĂ:
* Un ghid privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obținut gratuit
în toate punctele de vânzare. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul
său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu țin de tehnică. Dioxidul de carbon este principalul
gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

CONDUS ECO
Mod ECO:
Pentru o economie de carburant superioară (până la 10% pentru motoarele diesel din noua generație), modul ECO modifica o serie de parametri în
gestiunea cuplului motor: calculatorul motor, timpii de afișare a indicatorului pentru schimbarea vitezei precum și raspunsul pedalei de accelerație.
Asistență condus inclusă pe tabloul de bord:
Indicatorul de asistență pentru schimbarea vitezelor arată momentul optim pentru fiecare treapta de viteză astfel încât consumul de carburant
este diminuat. Zona Eco descrisă pe turometru indică regimul de rulare ideal pentru optimizarea consumului.

CULORI

BlAnC mineRAl (1) RouGe vif (1)

GRis TAupe (1)

Bleu eToile (2)

BRun mokA (2)

GRis silveR (2)

GRis CAssiopee (2) noiR meTAl (2)
(1): Culori nemetalizate. (2): Culori metalizate.
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www.renault.ro

GARANȚIE

AUGUST 2013

m.renault.ro
www.facebook.com/RenaultRomania

ANI

SAU 100.000 KM

recomandã

Conţinutul prezentei publicaţii a fost actualizat la data tipăririi și nu are valoare contractuală. Acest document a fost realizat pornind de la pre-serii sau
prototipuri, vehiculele din imagini ﬁind cu titlu de prezentare. În cadrul politicii de îmbunătăţire permanentă a produselor sale, Renault işi rezervă dreptul de a
modiﬁca, în orice moment, conţinutul legat de speciﬁcaţiile, vehiculele şi accesoriile descrise şi reprezentate în prezenta publicaţie. Asemenea modiﬁcări sunt
aduse la cunoştinţă agenţilor Renault în cel mai scurt timp. În funcţie de ţara de comercializare, versiunile pot ﬁ diferite, anumite echipamente pot să nu ﬁe
disponibile (în serie, ca opţiune sau ca accesoriu). Vă rugăm să consultaţi agentul Renault pentru a primi cele mai recente informaţii. Având în vedere limitele de
natură tehnică legate de tipărirea acestui material, culorile reproduse în prezentul document pot ﬁ uşor diferite de culorile reale ale vopselei sau de materialele
folosite la interior. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea parţială sau integrală, sub orice formă sau pentru orice recomandă modalitate,
a prezentei publicaţii, fără acordul scris în prealabil al Renault.
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