NOVI

RENAULT
KANGOO VAN

glavne značilnosti
1,45 m široko
odpiranje
bočnih vrat

prostornina
tovornega
prostora do
3,9 m3

priročen
notranji
prtljažni
nosilec

17 naprednih
sistemov za
pomoč pri
vožnji

možnost
številnih
predelav

Open sesame by
Renault®

Se soočate z izzivom, kako parkirati in hkrati dostopati do svojega
tovora? Rešitev je sistem Open sesame by Renault®*, ki ponuja
skoraj 1,45 m široko odprtino bočnih vrat brez sredinskega stebrička,
modularno pregrado ter zložljiv sovoznikov sedež za natovarjanje
in raztovarjanje večjih predmetov, tudi če je dostop do zadnjih vrat
omejen.
* Sistem širokega odpiranja vrat družbe Renault.

1. priročen notranji prtljažni nosilec*
2. polica pod stropom 21,8 l
3. zgornji prostor za odlaganje 1,5 l z
USB-priključkom
4. prostornina tovornega prostora do 3,9 m3 in
dolžina tovornega prostora do 3 m
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preprosto natovarjanje

Novi Reanult Kangoo Van ponuja nepogrešljivo in tudi praktično
opremo. V tovornem prostoru lahko s priročnim notranjim nosilcem*
na stropu prevažate dolge predmete in tako prihranite prostor na tleh.
Oprema in blago bodo vedno našli svoje mesto v prtljažnem prostoru s
prostornino 3,3 m3 s predelno steno ali 3,9 m3 z vrtljivo pregrado ter na
številnih domiselnih odlagalnih mestih.
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* Zložljivi notranji tovorni nosilci pod stropom na voljo kot dodatna oprema samo na L2 verzijah in
na električnih različicah z B stebričkom.
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1. stalen prikaz območja za vozilom*, nosilec za
pametni telefon in brezžični prikaz zaslona
pametnega telefona
2. multimedijski sistem Easy Link z 20-centimetrskim
zaslonom (8")
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uporabne tehnologije
Z 20-centimetrskim (8") multimedijskim sistemom Easy Link uživajte
v povezljivih navigacijskih storitvah, ki vključujejo samodejno
posodabljanje zemljevidov, prometnih razmer ali cen goriva. Novi
Renault Kangoo Van je opremljen tudi z brezžičnim polnilnikom: ker je
povezan s sistemom za brezžični prikaz zaslona pametnega telefona,
lahko preberete sporočila ali opravljate klice med polnjenjem telefona.
Za še dodatno varnost lahko prek sistema za stalen prikaz območja
za vozilom vedno vidite, kaj se dogaja za vašim nezastekljenim
Kangoojem Van, saj je pravo digitalno vzvratno ogledalo.
* Pomoč pri nadzoru območja za vozilom. Ta oprema je na voljo za doplačilo.
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1. Renault Kangoo Van, predelan v delavnico

vaše gospodarsko
vozilo po meri

Ste tehnični delavec? Vaše vozilo se spremeni v delavnico.
Pridelovalec zelenjave? Za prevoz sadja in zelenjave izberite izvedenko
s hladilnikom. Vrtnar, krajinar, predstavnik lokalne skupnosti?
Izvedenka pick-up je kot nalašč za vas … Renault Kangoo Van se
lahko preobrazi na 12 načinov. V izboru vozil boste ne glede na svojo
dejavnost našli takšnega, ki bo ustrezal vašim potrebam. Velika
mreža 360 pooblaščenih karoseristov družbe Renault nudi kakovostne
predelave, s katerimi boste zadostili najpomembnejšim zahtevam
svojega poklica. Prav zares po meri!
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sistem za pomoč v prometu in pri vožnji po avtocesti.
Prilagodite obnašanje vozila v prometu. Sistem uravnava
hitrost in vzdržuje varnostno razdaljo do spredaj vozečega
vozila, hkrati pa ohranja vozilo na sredini voznega pasu pri
hitrosti od 0 km/h do 170 km/h. V zgoščenem prometu se vozilo
samodejno ustavlja in znova speljuje za zagotavljanje večjega
udobja in bolj umirjene vožnje.

aktivni sistem zaviranja v sili za vozila. Sistem zazna
avtomobile, ki se bližajo čelno ali s strani, in vozilo zaustavi
v primeru nevarnosti. Vožnja po mestu še nikoli ni bila tako
varna, tako podnevi kot ponoči.

opozorilnik za vozila v mrtvem kotu. Aktivno je pri hitrosti od
15 km/h. S svetlobnimi signali vas opozarja na prisotnost vozil,
ki jih ne morete opaziti v svojem vidnem polju.

sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu. Sistem, ki deluje
pri hitrosti od 70 km/h do 160 km/h, popravlja pot vozila s
premikanjem volana in vozilo tako usmeri nazaj na trenutni
vozni pas, v primeru da prevozite polno ali prekinjeno črto, ne
da bi vklopili smerokaze.

regulator hitrosti z nadzorom varnostne razdalje. Med vožnjo
omogoča ohranjanje primerne varnostne razdalje do spredaj
vozečega vozila. Ko je razdalja prekratka, sistem deluje na
zavoro, in ko je cesta pred vozilom znova prosta, deluje na
pedal za plin.

prepoznava prometnih znakov in opozorilnik za
prekoračitev hitrosti. Z uporabo kamere, nameščene na vrhu
vetrobranskega stekla, vas sistem na instrumentni plošči
obvešča o omejitvah hitrosti in vas v primeru prekoračitve
omejene hitrosti na to tudi opozori

sistemi za pomoč pri parkiranju. Manevriranje ni bilo še nikoli
tako preprosto. Sistem prednjih, zadnjih in stranskih parkirnih
senzorjev vas z zvočnimi in vizualnimi signali opozarja na ovire
v bližini. Sistem prostoročnega parkiranja izvede parkirni
manever namesto vas. Vi morate le nadzirati potek.

pomoč pri nadzoru stabilnosti. Pomaga ohranjati smer vožnje
pri hitrosti nad 70 km/h v primeru močnega bočnega vetra ali
ko vas prehiteva drugo vozilo.

nadzor stabilnosti med vleko. Pomaga pri ohranjanju smeri
vožnje, ko imate na vozilo priklopljeno prikolico. Sistem
zmanjšuje njeno zanašanje brez omejevanja hitrosti ter
izboljšuje lego vozila na cesti v težkih pogojih, ki lahko
nastanejo zaradi bočnega vetra ali slabega stanja ceste.

17 naprednih sistemov
za pomoč pri vožnji

Novi Renault Kangoo Van je opremljen s sedemnajstimi inovativnimi
sistemi za pomoč pri vožnji. Odločno zanesljiv vam obljublja povsem
varno vožnjo.

pomoč pri nadzoru območja za vozilom. Prek digitalnega
zaslona na mestu notranjega vzvratnega ogledala
predvaja posnetek kamere, nameščene na zadnjem delu
nezastekljenega vozila..

kamera za vzvratno vožnjo. Na zaslonu sistema Easy Link
ali na notranjem vzvratnem ogledalu ob preklopu v vzvratno
prestavo prikazuje območje za vozilom. Z gabaritnimi lučmi je
manevriranje lažje in varnejše.

sistem za pomoč pri speljevanju v klanec. S sistemom za
nadzor stabilnosti vozila samodejno ohrani zavorni tlak za 2
sekundi, kar vam omogoča, da v tem času nogo premaknete
z zavornega pedala na pedal za plin. Sistem je aktiven na
klancih z naklonom nad 3 %.

konveksno širokokotno ogledalo. Nameščeno je v senčniku na
sovoznikovi strani in izboljša vidljivost ter zmanjša nevarnost
mrtvih kotov v križiščih v obliki črke Y.

extended grip. Omogoča vam, da se v vsakem vremenu
vozite po različnih voznih podlagah (blato, listje, poškodovano
vozišče ...). Sistem združuje funkcijo elektronskega nadzora
stabilnosti vozila (ESC) in celoletne pnevmatike za izboljšanje
vlečne moči pri hitrosti do 50 km/h.

funkcija "zoning". Omogoča vam, da zaklenete oziroma
odklenete samo prednja vrata ali pa samo tovorni prostor.

izbor barv

bela mineral (1)

siva urban (1)

črna étoilé (2)

siva highland (2)

siva cassiopée (2)

rdeča carmin (2)

modra sodalite

(2)*

(1) navadna barva
(2) kovinska barva
Fotografije so simbolične in nezavezujoče.

notranjost

oblazinjenje

platišča

oblazinjenje iz tkanine

38-centimetrska (15") jeklena platišča
s srednje velikimi okrasnimi pokrovi

* Na voljo kot opcija z doplačilom.

oprema in opcije
serijska oprema furgon
varnost
• Tempomat
• Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
• Varnostna blazina za voznika
• ESC - Elektronski nadzor stabilnosti
+ pomoč pri speljevanju v klanec
• Ključ s tremi gumbi
• Električni pomik prednjih stekel - impulzivno na
voznikovi strani
• Opozorilnik za nepripet varnostni pas pri vozniku
in sovozniku
• Sistem samodejnega prižiga luči in senzor za dež
• Ogledalo za mrtvi kot na sovoznikovi strani
(Wide View Mirror)
• SOS tipka

funkcionalnost
• Desna drsna vrata
• Stranski smerniki
• Dnevne LED luči v obliki črke C
• Preklopljiv sovoznikov sedež "Easy Seat"
• Odlagalni prostor v sprednji zgornji armaturi
• Priročni predal
• Kit za popravilo pnevmatik
• Zadnja dvokrilna vrata z odpiralnim razmerjem 60/40

tovorni prostor
• Preklopna (mrežasta) pregradna stena
• Odstranljiva plastična preproga v tovornem prostoru
• Obloge tovornega prostora do polovice
• 12V vtičnica zadaj
• Odstranljiva plastična preproga v tovornem prostoru

• Pomoč pri nadzoru območja za vozilom
• Sistem za preprečevanje skrenitve z voznega pasu z
opozorilom za nenamerno skrenitev z voznega pasu
• Sistem za pomoč pri vožnji po avtocesti in v
prometu: sistem za pomoč pri vožnji s pomočnikom
za preprečevanje skrenitve z voznega pasu in
regulatorjem hitrosti z nadzorom varnostne razdalje
(na voljo samo pri avtomatskem menjalniku)
• Tipalo za mrtvi kot s popravkom smeri vožnje
• Sistem easy park assist

• 41-centimetrski okrasni pokrov Liman (16")
• Sistem easy link z 20-centimetrskim zaslonom (8"):
multimedijski sistem z zaslonom na dotik, združljivim
s sistemi Android Auto™ in Apple CarPlay™ in
Bluetooth® in priključkom USB na čelni plošči
• Sistem extended Grip (vključuje zimsko-letne
pnevmatike)
• Električna parkirna zavora
• Sistem za aktivno zaviranje v sili
• Diodni žarometi FULL LED

dizajn
• Tonirana stekla
• 38-centimetrska (15") jeklena platišča s srednje
velikimi okrasnimi pokrovi
• Odbijači v črni barvi

udobje
• Ročna klimatska naprava
• Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
multimedija
• 1 DIN Radio : 1 USB vtičnice / daljinski upravljalnik
zvoka
• TCU A-IVC povezovalna enota
• Nosilec za pametni telefon

opcijska oprema
• Regulator-omejevalnik hitrosti z zaviranjem
pri vožnji navzdol
• Zaprt predal pred sovoznikom
• Električni impulzni pomik voznikovega stekla/
neimpulzni pomik sovoznikovega stekla*
• Po višini nastavljiv voznikov sedež
• Sistem za pomoč pri parkiranju s senzorji spredaj/
zadaj/bočno – vizualno in zvočno opozorilo
• Opozorilnik za prekoračitev hitrosti in sistem za
prepoznavo prometnih znakov

* odvisno od izvedenke
Android Auto™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple CarPlay™ je blagovna znamka družbe Apple Inc.

•
•
•
•

Regulator hitrosti z nadzorom varnostne razdalje
Voznikov sedež, nastavljiv po višini in v ledvenem delu
Aktivni sistem za nadzor vozil v mrtvem kotu
Instrumentna plošča z digitalnim zaslonom in
možnostjo prilagajanja (vključeno pri sistemu za
pomoč pri vožnji po avtocesti in v prometu

dodatna oprema
1. Vrhunske lesene obloge.
Prvovrstna lesena zaščita za pod,
blatniška koša in bočni steni ščiti
tovorni prostor vašega vozila
Kangoo Van in obenem poskrbi za
vašo varnost.

2. Komplet podaljšane vlečne kljuke.
Ta vlečna kljuka s preprosto
namestitvijo omogoča priklop
prikolice, v kateri boste lahko peljali
s seboj vse, kar pri svojem delu
potrebujete.

3. Gumijaste preproge. Zaščitite
pod v potniškem prostoru z
uporabo gumijastih preprog, ki so
vodoneprepustne in omogočajo
preprosto vzdrževanje.
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4. Sprednje in zadnje kolesne
zaščitne zavesice. Učinkovito
zaščitite spodnjo stran karoserije
svojega vozila Kangoo Van pred
blatom in kamenjem.

dimenzije

14°
1 065

1 215

1 115
1 864

665
635

169(1)
960

2 716

1 584

810

1 860
2 159

4 486

1446(2)
3 053(3)

1 196(5)

1 810(4)

1 525

1 570

1 248
1 256(6)

1 596

Tovorni prostor
Tovorni prostor za predelno steno/vrtljivo pregrado (dm3)
Tovorni prostor pri odprti vrtljivi pregradi in preklopljenem sovoznikovem sedežu (dm3)
Višina pri krilnih vratih (mm)
(1) Oddaljenost od tal pri praznem vozilu. (2) Širina odprtine bočnih vrat. (3) Nakladalna dolžina pri
odprti vrtljivi pregradi in preklopljenem sovoznikovem sedežu. (4) Nakladalna dolžina za predelno
steno kabine. (5) Vrednost na višini 700 mm nad pragom. (6) Vrednost na višini 100 mm nad pragom.
Mere so podane v milimetrih (mm).

3 300
3 900
1 893

Renault Pro+

Družba Renault je že več kot stoletje prisotna
na trgu lahkih gospodarskih vozil in njen cilj
je svojim profesionalnim kupcem zagotoviti
prilagojene in inovativne rešitve za izdelke in
storitve. Zato smo ustvarili Renault Pro+, znamko za
strokovnjake, ki je namenjena vsem uporabnikom
lahkih gospodarskih vozil. Vsi modeli (Express
Van, Kangoo Van, Trafic, Master) so zasnovani
za lažji vsakdan profesionalnih uporabnikov. V
mreži Renault so tako nekatera prodajna mesta
specializirana za znamko Renault Pro+. Z mrežo
pooblaščenih karoseristov lahko Renault Pro+
preoblikuje vsako vozilo, da bi ustrezalo najbolj
specifičnim potrebam uporabnikov. Ker se
strokovnjaki med seboj razumemo.
strokovnjaki za vaše zadovoljstvo
- Specializiran prodajalec lahkih gospodarskih vozil
- Posvečen svetovalec poprodajnih storitev
- Območje za sprejem samo za profesionalne
uporabnike
preprosta izbira
- Predstavitev celotnega izbora gospodarskih vozil
- Preizkus vozila brez predhodnega naročanja
- Predračun v 48 urah, tudi za predelana vozila
zajamčena mobilnost
- Podaljšan delovni čas delavnic
- Servisni pregled v 8 urah brez predhodnega
naročanja
- Diagnostika v roku ene ure
- Nadomestno vozilo iste kategorije

konfigurirajte svoj Renault Kangoo Van na strani www.renault.si.
Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani v tej brošuri, morda niso na voljo. V trenutnih razmerah je dobavljivost posameznih elementov opreme, ki zaradi globalnega
pomanjkanja polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo dobavljeni, zelo težko z gotovostjo napovedati v naprej. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.
Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega
izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Renaultovi koncesionarji so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se
lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca. Zaradi tehničnih
omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v
celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.
Avtorji fotografij: M. Hanisch, Prodigious, © Renault Marketing 3D-Commerce, RCD, Pagécran.
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