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de nieuwe Renault Kangoo  
gebruiksgemak en nieuwe  
technologiën



Innovatie door 
Renault
De Kangoo voldoet aan al uw dagelijkse 
behoeften. Een uitgebreid scala aan 
rijhulpsystemen zorgen ervoor dat rijden in 
de Kangoo veilig en comfortabel is. Uiteraard 
reduceren deze systemen de kans op 
schade tot een minimum. De 3 zitplaatsen 
zijn ideaal om gezamenlijk te reizen. De 
centrale rugleuning kan worden neergeklapt 
tot ‘mobile office’ want deze is voorzien van 
een handig werkblad. In de laadruimte biedt 
het ‘Easy Inside Rack’ extra mogelijkheden 
voor het vervoer van lange objecten. De 
uitklapbare binnengalerij aan het plafond en 
boven de passagiersstoel maakt het vervoer 
van lange voorwerpen eenvoudig terwijl het 
vloeroppervlak volledig behouden blijft. Met 
een laadvolume van maar liefst 3,3 m3 vinden 
gereedschap, materialen en andere goederen 
gemakkelijk hun plek in de laadruimte van  
de nieuwe Kangoo.

De nieuwe Kangoo is uit te rusten met tot maar liefst 20 rijhulpsystemen 

3 zitplaatsen voorin met Mobile Office easy inside rack





technologie voor 
professionals
Geen tijd te verliezen als je een veeleisende 
professional bent! Je (ont)grendelt en start 
je Kangoo met je handsfree kaart, zonder dat 
je er zelfs maar iets aan hoeft te doen. Laad 
je smartphone tijdens het reizen eenvoudig 
op met de geïntegreerde inductielader. Het 
8” Easy Link multimediascherm is uitgerust 
met smartphone-replicatie waarmee u 
gemakkelijk uw berichten kunt raadplegen of 
kunt telefoneren. Het maakt ook het gebruik 
van navigatie mogelijk, met automatische 
kaartupdates, verkeersinformatie en eventueel 
brandstofprijzen. 

Renault handsfree card Inductielader voor een smartphone

Easy Link navigatiesysteem met 8” scherm



Rear View Assist en geïntegreerde smartphone houder



de nieuwe Renault Express  
efficiënt en praktisch





inladen en 
wegwezen
Ben je dagelijks in de weer met laden, lossen 
en weer inladen? Met zijn asymmetrische 
achterdeuren die 180° openen, een bruikbaar 
volume van 3,3 m3 en een laadlengte van  
1,91 meter tot het stalen tussenschot, biedt 
de nieuwe EXPRESS de beste verhouding 
tussen laadlengte en totale voertuiglengte. De 
schuifdeur aan de zijkant biedt een uitzonderlijk 
brede opening van 716 mm, waardoor je 
makkelijk bij de lading kunt. De nieuwe EXPRESS 
is gewoonweg geknipt voor je! 

Achterdeuren 180° draaibaar

 tot 1,91 meter laadlengte en schuifdeur rechts



Schuifdeur met een brede opening van 716 mm en een laadvolume van 3,3 m3 



praktische instelling
Op zoek naar een efficiënte vervoersoplossing?  
De nieuwe EXPRESS beschikt over essentiële 
en praktische uitrustingen. Het gestroomlijnde 
dashboard onderstreept de grote 
binnenruimte van de bestuurderscabine. 
Dankzij de verschillende opbergoplossingen 
(tot 48 liter) kan de beschikbare ruimte 
volledig worden benut. De opbergruimte 
boven het instrumentenpaneel biedt 
ongekend gebruiksgemak en is bovendien 
binnen handbereik. ideaal om essentiële 
zaken in op te bergen. En met de draadloze 
smartphone inductielader kun je je telefoon 
bovendien gemakkelijk en veilig opladen  
terwijl je aan het rijden bent.  

opbergruimte boven het instrumentarium

inductielader voor smartphone dashboardkastje met 7,4 liter inhoud



ruime opslag boven het hoofd, smartphone-replicatie en uitstekende hulp bij het zicht naar achteren 





Maatwerk speciaal 
naar jouw wensen 
Jouw voertuig uitrusten als kleine werkplaats 
of mini tuincentrum. Kies voor een gekoelde 
versie om vlees, fruit en groenten te vervoeren. 
Tuinman, gemeente, aannemer, koerier, bakker, 
schilder of welk prachtig beroep dan ook? De 
Kangoo en Express zijn voor jou gemaakt. Met 
de diverse inbouw en ombouw mogelijkheden is 
de auto altijd samen te stellen naar jouw eigen 
behoefte. Wat jouw activiteit ook is, je vindt 
binnen het assortiment het voertuig dat precies 
is aangepast aan jouw eisen. Echt maatwerk! 

de Express helemaal in zijn element

Express met 3,3 M2 laadvolume



Eenvoudiger en nog veiliger rijden
Met de nieuwe RENAULT KANGOO & EXPRESS is rijden een fluitje van een cent en bovendien veilig. 
De talrijke ingenieuze rijhulpsystemen maken het rijden en het doen van lastige manoeuvres nog 
eenvoudiger en bovendien veiliger. 

Rear View Assist. In plaats van in de binnenspiegel  
(afwezig op de versies met gesloten laadruimte) zie je op een  
5” digitaal scherm wat er op middellange en lange afstand 
wordt vastgelegd door de camera aan de achterkant van het 
voertuig. Zo kruip je eindelijk, ook in een auto met gesloten  
laadruimte, met vertrouwen achter het stuur

Het dodehoekwaarschuwingssysteem, actief tussen  
30 km/u en 140 km/u, waarschuwt u via lichtsignalen voor  
de aanwezigheid van voertuigen die niet zichtbaar zijn in  
de achteruitkijkspiegel. 

Dodehoekspiegel. Aan de passagierszijde zit in de  
zonneklep een groot bol glas dat een beter lateraal zicht biedt 
op datgene dat zich naast de auto bevindt maar aan het oog is 
onttrokken. Hierdoor heb je tevens minder last van dode hoeken 
op een kruispunt.

Achteruitrijcamera. Als je de auto in de achteruitversnelling 
zet, geeft de achteruitrijcamera een vergroot beeld van de 
omgeving achter het voertuig weer. Het beeld wordt naar de 
monitor in de binnenspiegel of naar het EASY LINK-scherm 
gestuurd en ondersteund door dynamische lijnen.

Kangoo



De Lane Keeping Assist-functie*, actief tussen 70 km/u en  
160 km/u, doet een stuurcorrectie om het voertuig terug op  
zijn rijstrook te brengen in het geval dat u een ononderbroken  
of onderbroken lijn overschrijdt zonder uw richtingaanwijzer  
te gebruiken.

Trailer Stability Assist

De Trailer Stability Assist helpt u uw koers te beheersen 
wanneer u met een aanhanger rijdt. Het systeem vermindert 
slingering, zonder snelheidsbeperking, en verbetert de handling 
in moeilijke omstandigheden als gevolg van zijwind of slechte 
wegomstandigheden.

Het Easy Park Assist* handsfree parkeersysteem maakt 
parkeren gemakkelijk. Het vinden van een parkeerplaats en 
manoeuvreren wordt gedaan door uw voertuig. Je hoeft alleen 
het tempo te bepalen.

Het Active Emergency Braking System* detecteert voertuigen, 
voetgangers en fietsers die van voren of van opzij komen en 
stopt het voertuig bij gevaar. Door de stad rijden was nog nooit 
zo veilig, dag en nacht.

* Specifiek voor Kangoo
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kleuren Kangoo

Blanc Mineral QNG (V)

Rouge Carmin NPF (MV)

Gris Urbain KPW (SV) Noir Métal GND (MV)

Gris Highland KQA (MV) Gris Cassiopée KNG (MV)

V: standaardlak met vernislaag.SV: speciale standaardlak met vernislaag.MV: metaallak met vernislaag.SMV: speciale metaallak met vernislaag. Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.



kleuren Express

Blanc Glacier 396 (V)

Bleu Iron RQH (SMV)

Gris Urban KPW (SV) Noir Nacré 676 (MV)

Gris Highland KQA (MV) Gris Cassiopée KNG (MV)

V: standaardlak met vernislaag.SV: speciale standaardlak met vernislaag.MV: metaallak met vernislaag.SMV: speciale metaallak met vernislaag. Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.



ambiance Express

Techniek en veiligheid
•	3-punts	rolgordels	vóór,	in	hoogte	verstelbaar,		

met	gordelspanner	en	spankrachtbegrenzer
•	ABS	en	noodstopbekrachtiging
•	Airbag	bestuurder
•	ESC	(Electronic	Stability	Control)	+	Hill	Start	Assist
•	Halogeen	koplampen	van	binnenuit	verstelbaar
•	Bandenreparatieset
•	Elektronische	stuurbekrachtiging
•	C-Shape	LED	dagrijverlichting	
•	Lichtsensor

Comfort
•	12V	aansluiting	+	3	USB	aansluitingen
•	Centrale	deurvergrendeling	met		

FM-afstandsbediening
•	Elektrisch	bedienbare	ramen	bestuurder		

en	bijrijder

Multimedia
•	Radio	DAB+	met	geïntegreerd	display,	Bluetooth		

en	AUX-ingang

Exterieur
•	Bumpers	vóór	en	achter	en	zijstootlijsten	in	kunststof
•	Buitenspiegels	in	kunststof
•	Stalen	wielen	15”	met	grijze	naafafdekking

Interieur
•	Hemelbekleding	in	cabine
•	Verlichting	achterzijde	laadruimte
•	Binnen	verlichting	cabine,	centraal	geplaatst		

en	geschakeld	met	deuren
•	Hoofdsteunen	vóór,	in	hoogte	verstelbaar
•	Opbergplank	boven	voorruit
•	Dashboardkastje	zonder	klep

Deuren en ramen
•	Zijschuifdeur	rechts	zonder	raam
•	Achterdeuren	zonder	ramen	180°	te	openen
•	Getint	glas	met	hoog	filterend	vermogen

Professionele uitrusting
•	Tussenschot	met	raam

Générique



Techniek en veiligheid
•	Parkeersensoren	achter	met	sonische	weergave
•	Cruise	control	met	snelheidsbegrenzer

Comfort
•	Handmatige	airconditioning	met	pollenfilter
•	Elektrisch	verstelbare	&	verwarmbare	buitenspiegels,	

aspherisch
•	Elektrisch	bedienbare	ramen	bestuurder	(met	

sneltoets)	en	bijrijder

Interieur
•	Stoel	bestuurder	in	hoogte	verstelbaar
•	Afsluitbaar	dashboardkastje

Techniek en veiligheid 
•	Regen-	&	lichtsensor

Comfort
•	Inklapbare	sleutel
•	Middenarmsteun	voor

Multimedia 
•	EASYLINK	multimedia-	en	navigatie	systeem
•	Ondersteuning	Apple	CarPlay™	en	Android	Auto™

Exterieur
•	Stalen	wielen	15”	met	wieldop

Interieur
•	LED	verlichting	in	de	laadruimte

Comfort (extra t.o.v. Générique) Comfort+ (extra t.o.v. Comfort)



ambiances Kangoo

Comfort
Techniek en veiligheid
•	Bestuurdersairbag
•	ESC	en	Hill	Start	Assist
•	Dodehoekspiegel	in	zonneklep	passagierszijde
•	Bandenreparatiekit
•	Waarschuwing	voor	het	dragen	van	veiligheidsgordel	

bestuurder	en	passagier
•	Automatic	Emergency	Call
•	Licht-	en	regensensor
•	LED	dagrijverlichting
•	Elektrisch	verstelbare	en	verwarmde	buitenspiegels

Comfort
•	Handbediende	airconditioning
•	Parkeersensoren	achter
•	Cruise	control	en	instelbare	snelheidsbegrenzer
•	Inklapbare	sleutel	met	radiografische	

deurvergrendeling
•	Elektrische	ramen	met	sneltoets	voor	de	bestuurder
•	Gekoelde	EASY	LIFE	drawer	(handschoenenlade)
•	Middenconsole	met	12V-aansluiting	en		

2	bekerhouders
•	Leeslampjes	voor	bestuurder	en	passagier

Multimedia 
•	Analoog	instrumentarium	met	4,2”	TFT	kleurenscherm	

voor	boordcomputer
•	R-Plug	&	Radio	DAB+,	met	2	speakers,	Bluetooth,		

USB-	en	AUX	aansluiting

Exterieur
•	Bumpers	vóór	en	achter	en	zijstootlijsten	in	kunststof
•	Stalen	wielen	15”	met	zwarte	naafafdekking

Interieur
•	Hemelbekleding	in	cabine
•	Kunststof	stuurwiel
•	Zonneklep	met	spiegel	voor	de	bestuurder
•	Zonneklep	voor	de	passagier
•	Opbergruimte	boven	voorruit
•	In	hoogte	regelbare	bestuurderstoel
•	ISOFIX-bevestiging	voor	kinderstoel
•	Stoelbekleding	stof	in	zwart
•	Interieurafwerking	in	zwart
•	Versnellingspookknop	met	afwerking	in	chroomkleur

Deuren en ramen
•	Zijschuifdeur	rechts	zonder	raam
•	Achterdeuren	zonder	ramen,	180°	te	openen

Professionele uitrusting
•	Volledig	gesloten	tussenschot
•	Bekleding	op	onderste	helft	van	de	zijkanten		

in	de	laadruimte

Luxe (extra t.o.v. Comfort)
Techniek en veiligheid
•	Parkeersensoren	aan	de	voor-,	achter-	en	zijkant		

met	sonische	weergave
•	Achteruitrijcamera
•	Rear	view	assist	(elektrische	achteruitkijkcamera)
•	Elektrisch	verstelbare,	verwarmde	en		

inklapbare	buitenspiegels

Comfort
•	Handmatige	airconditioning	met	pollenfilter
•	Elektrisch	verstelbare	&	verwarmbare	buitenspiegels,	

aspherisch
•	Elektrisch	bedienbare	ramen	bestuurder	(met	

sneltoets)	en	bijrijder
•	Middenconsole	met	12V-aansluiting,	2	bekerhouders	

en	armsteun	met	opbergruimte

Exterieur
•	Flexwheels	16”	in	zilvergrijs
•	Deurgrepen	in	carrosseriekleur
•	Rail	van	schuifdeur	afgewerkt	in	carrosseriekleur
•	Bumpers	in	carrosseriekleur

Interieur
•	Bestuurderstoel	met	verstelbare	lendensteun
•	Stoelbekleding	stof	in	zwart	met	grijs
•	LED-verlichting	in	de	laadruimte	met	extra		

hoge	lichtopbrengst



wielen Kangoo en Express 

bekleding Kangoo en Express 

Stalen wiel 15” met naafkap Stalen wiel 16” met naafkap (2)Stalen wiel 15"met  
wieldop 'Kijaro' (1)

Flexwheel 16” ‘Liman’ (3)

(1)	optie	op	Express	(2)	optie	op	Express	(3)	standaard	op	Kangoo	Luxe

'Kylia'  
Kangoo Luxe

Versterkte bekleding voor 
intensief gebruik (4)  
Kangoo Comfort

'inti'  
Express

Versterkte bekleding voor 
intensief gebruik (4)  
Express

'inti'  
Kangoo Comfort

(4)	optie



accessoires

1.



1. Bescherming van de laadruimte. Met de houten 
bescherming van de laadvloer, zijwanden en 
achterdeuren bescherm je niet alleen de Kangoo, 
maar ook alle spullen die je vervoert. 

2. Imperialen en allesdragers. Vergroot de 
laadcapaciteit door niet alleen spullen in de Kangoo, 
maar ook erop mee te kunnen nemen! Er zijn 
verschillende varianten daktransport mogelijk. 

3. Trekhaak. Een trekhaak is onmisbaar. Beschikbaar in 
verschillende varianten, waaronder een zwanenhals. 
Eenvoudig in gebruik en hij komt altijd van pas. 

4. Rubberen vloermatten. Bescherm de vloer van de 
Kangoo met waterdichte en onderhoudsvriendelijke 
rubberen matten.

5. Comfort en veiligheid. Op het gebied van comfort en 
veiligheid zijn er tal van accessoires. Van spatlappen 
tot inbraakbescherming en verlichting voor in de 
laadruimte. Alles om je klus optimaal uit te kunnen 
voeren. 

2.

4.

3.

5.



Afmetingen Kangoo en Express 

Kangoo

Express 

1 404 1 416 1 170

716(3)

1 915(4)

1 172(5)

1 4781 488
1 775
2 079

781

851 2 812

160(3)

4 393
730

569

1 100
1 811

1 893(1)14°
1 048

Laadruimte Express
Laadvolume (m3) 3,3
Totale hoogte met / zonder antenne 1 893/1 811 (1) Met antenne. (2) Bodemvrijheid onbeladen. (3) Breedte opening zijschuifdeur. (4) Laadlengte tot tussenschot 

gemeten op niveau laadvloer.

1 596

1 196(4)

1 256(5)

1 525 1 570 1 248

615(2)

1 806(3)

960 2 716

169(1)
635

1 215
14° 

1 065

665

1 864

4 486

810

1 115

1 584
1 919
2 159

Laadruimte Kangoo 
Laadvolume (m3) 3,3
Totale hoogte 1 864

(1) Bodemvrijheid onbeladen. (2) Breedte opening schuifdeur. (4) Laadlengte tot tussenschot op uiterste punt 
tussenschot gemeten. (5) Waarde op 700 mm vanaf de drempel. (6) Waarde op 100 mm vanaf de drempel. 
Gegevens uitgedrukt in mm.



Renault Pro+

Renault is al meer dan een eeuw aanwezig op de markt voor 
lichte bedrijfswagens. Hierdoor kunnen wij onze zakelijke klanten 
innovatieve en op maat gemaakte oplossingen bieden op 
het gebied van mobiliteit. Om deze reden is Renault al sinds 
1998 het meest verkochte lichte bedrijfswagen merk in Europa. 
Door de jaren heen hebben wij een sterke en duurzame 
band opgebouwd met onze bedrijfswagen klanten. Door te 
investeren in deze relatie, willen wij je nog beter van dienst zijn 
in de toekomst. Dat is waarom wij hebben besloten Renault 
Pro+ te introduceren, een expert merk voor alle gebruikers van 
bedrijfswagens. Het doel van Renault Pro+ is om je verder te 
helpen met jouw werkzaamheden als professional. Dit doet 
Renault Pro+ door steeds weer vernieuwend te zijn, je een 
optimale service te garanderen en altijd een oplossing op 
maat te bieden. Als expert zullen wij altijd ons uiterste best  
doen om je optimaal van dienst te zijn. 

Renault Pro+ 
Expert in bedrijfswagens







Renault recommande

Renault
KanGOO
nIeuWeVervolg uw Renault Kangoo & Express ervaring op www.renault.nl 

De afbeeldingen van de tussenschotten kunnen afwijken van de in Nederland gevoerde tussenschotten die voldoen aan de Nederlandse fiscale regelgeving. Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave 
ten tijde van zijn verschijning (oktober 2021) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Renault zich op 
ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specificaties aan de beschreven en afgebeelde auto’s en accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Renault-dealers doorgegeven. Per land 
kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Renault-dealer voor de meest recente informatie. 
Vanwege technische beperkingen bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Renault is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook is verboden zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault.

    Foto credits :  - / ADAGP, Paris 2020, Kern + Associés architectes urbanistes, Manufacture 
française de carreaux ciment depuis 1910, David Dalichoux, Meilleur ouvrier de France. Met dank aan : Le Casier Français – printed in EC – 77 11 825 550 – oktober 2021.
Boeingavenue 275 - 1119 PD Schiphol-Rijk / Postbus 75784 - 1118 ZX / Tel. 0800-0303 / Handelsregister Amsterdam 33102829

renault.com

& eXPReSS

Renault adviseert


