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DE NIEUWE RENAULT KANGOO: 

DE INNOVATIEVE BESTELAUTO MET EEN ATLETISCHE EN 

DYNAMISCHE STIJL 
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RENAULT BRENGT EEN REVOLUTIE TEWEEG IN HET BESTELAUTOSEGMENT MET DE 

NIEUWE KANGOO 

 

Deze innovatieve bestelauto met een atletische en dynamische stijl is vooral gericht op bedrijfswagenparken, 

vakmensen en bedrijfseigenaren met hoge eisen die op zoek zijn naar een bedrijfsauto die perfect inspeelt op hun 

wensen en over de nieuwste technologie en innovatie beschikt om aan hun zakelijke behoeften te voldoen. De 

nieuwe KANGOO is verkrijgbaar in twee lengtes. Prijzen worden in juni 2021 gecommuniceerd. Het model staat 

vanaf september bij de Renault-dealer in de showroom. 

 

 

De nieuwe KANGOO: 5 opvallende kenmerken! 

-   Easy Inside Rack: een hoog gemonteerd rek voor het gemakkelijk vervoeren van lange    voorwerpen. 

- Met een laadcapaciteit die maximaal 3,3 m³ bedraagt, is zelfs het basismodel de beste in zijn klasse. 

- Een nieuw atletisch exterieurdesign met opvallende schoudervormen. 

- Een modern interieur met praktische en goed toegankelijke opbergvakken met een inhoud van 60 liter, leverbaar met twee 

of drie voorstoelen. 

- Twaalf nieuwe rijassistentiesystemen zorgen voor gemoedsrust tijdens het rijden: actief noodremsysteem, beter zicht op de 

dode hoek, permanente achteruitkijkcamera, enz. 

 

 

De nieuwe KANGOO E-Tech Electric: verkoopstart verwacht begin 2022  

 

Sinds zijn introductie in 2011 is de Kangoo Z.E. de toonaangevende elektrische bestelauto in Europa. Met al meer dan 

58.000 elektrische Kangoo Z.E. bestelauto’s op de Europese wegen, vormt het model een emissievrije transportoplossing. 

Om zijn positie als marktleider te verstevigen, wordt begin 2022 de volledig nieuwe elektrische KANGOO  E-TECH op de 

markt gebracht. 

 

De nieuwe KANGOO  E-TECH Electric wordt uitgerust met een volledig elektrische motor van 75 kW die een onmiddellijk 

beschikbaar koppel van maximaal 245 Nm levert. Er is keuze uit zes rijmodi. De Eco-modus (55 kW) zorgt voor een 

optimale actieradius en de Normal-modus (75 kW) voor betere prestaties en een hogere topsnelheid. 
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De volledig nieuwe KANGOO E-TECH Electric is verkrijgbaar in twee lengtes (standaard en lang) en is 

uitgerust met een lithium-ion-batterij van 44 kWh die een actieradius biedt van ongeveer 265 km*, afhankelijk 

van de WLTP-cyclus, rijstijl, hellingsgraad van de weg, de buitentemperatuur en belading van het voertuig. 

 

De auto kan volledig worden opgeladen in: 

- 2 uur bij een openbaar laadpunt (22 kW Chameleon-lader). 

- 4,5 uur bij een 11kW terminal (driefasige 16A lader). 

- 7 uur bij een Wall Box (7,4 kW enkelfasige lader). 

- 19 uur bij een industrieel stopcontact. 

- En 26 uur bij een huishoudelijk stopcontact. 

 

Met een snellader van 75 kW kan de auto in 42 minuten voor 80% worden opgeladen (daarmee is een actieradius van 150 

km beschikbaar na slechts 30 minuten laden). 

 

De nieuwe KANGOO E-TECH Electric biedt een reeks connected services die speciaal zijn ontworpen voor elektrische 

voertuigen: oplaadprogrammering, voorverwarming van het interieur, zoeken naar laadpunten in de buurt tijdens het rijden, 

berekenen van haalbare bestemmingen met de resterende batterijlading. 

 

* Voorlopige cijfers, afhankelijk van de homologatie 
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EEN KRACHTIG, ATLETISCH EXTERIEURDESIGN  

 

De nieuwe KANGOO heeft een sterker, atletischer silhouet: een geribbelde horizontale motorkap, rechtopstaande 

voorkant en sculpturale flanken. Chromen accenten en aantrekkelijke afwerkingsdetails geven het design een 

extra dimensie. Het energieke design is weer helemaal terug dankzij de populariteit bij fleetowners, vakmensen en 

bedrijfseigenaars.  

 

Een gedurfdere, meer unieke voorkant  

De voorkant is volledig opnieuw vormgegeven en verticaler gemaakt, met een chromen sierstrip die tussen de grille en de 

voorbumper loopt. De lampen zijn voorzien van de C-vormige LED-lampen die kenmerkend zijn voor het merk Renault. Het 

design geeft hem een wendbaardere en dynamischere uitstraling, dat aansluit op de andere lichte bedrijfsauto’s van 

Groupe Renault (Alaskan, Master, Trafic).  

 

Een geheel nieuwe look voor de zijkanten  

Met zijn afgeronde flanken en geprononceerde schouders breekt de nieuwe KANGOO met het traditionele hoekige 

bestelauto-ontwerp. De gebogen horizontale lijnen en wat naar binnen geplaatste achterportieren geven de bestelauto een 

vloeiende, dynamische uitstraling. Beschermende strips die laag op de carrosserie worden geplaatst, zijn als optie 

verkrijgbaar.  

 

Een robuuster ogende en bredere achterkant  

De achterkant van de nieuwe KANGOO heeft evenwichtigere proporties voor een meer geaarde look en meer stabiliteit. De 

wielkasten zijn verbreed voor meer laadruimte. De gestroomlijnde vorm en de kenmerkende LED-achterlichten geven hem 

een modernere uitstraling. 

 

Afwerking van topkwaliteit voor een uitstraling van topkwaliteit  

De nieuwe KANGOO is visueel naar een hoger niveau gebracht, wat naar voren komt in de carrosserie-oppervlakken, de 

details en de elegante afwerkingen zoals de chromen inzetstukken in de grille. De ruitenwissers en de ruitensproeiers 

worden aan het oog onttrokken door de motorkap en de radar voor het bestuurdersassistentiesysteem is in de voorbumper 

ingebouwd. De radio-antenne is 300 mm korter. Optionele, in carrosseriekleur uitgevoerde portiergrepen en 16-inch 

lichtmetalen wielen versterken het moderne design van de bestelauto.  
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Zeven kleuren om aan alle smaken te voldoen  

Het nieuwe KANGOO-gamma omvat twee nieuwe kleuren: Rouge Carmin en Blue Cavansite. Het model is ook 

verkrijgbaar in de unikleuren Blanc Mineral en Gris Urban  alsmede de metallic lakken Gris Oyster, Gris 

Highland en Noir Nacré. Uiteraard behoren specifieke kleuren met de kleurcodes van grote wagenparken 

mogelijk. 

 

Verhoogde zichtbaarheid, full-LED verlichting  

Bredere buitenspiegels (+35 mm in de lengte en +22 mm in de breedte) verbeteren het zicht naar achteren met 35%. De 

KANGOO beschikt standard over LED-dagrijverlichting voor en achter. De voordelen: het vervangen van lampen is niet 

nodig en de brandstofefficiëntie wordt verbeterd met 0,04 l/100 km, oftewel 1 gram CO2 per kilometer.  

Optionele full-LED koplampen garanderen een reikwijdte van 350 meter; LED-mistlampen met bocht- en 

manoeuvreerfunctie zijn ook verkrijgbaar voor een beter zicht langs de weg. De nieuwe KANGOO wordt ook geleverd met 

koplampen met automatisch grootlicht en dimlicht voor optimaal zicht, zonder andere bestuurders af te leiden.  

 

LAADRUIMTE: ONBEGRENSDE RUIMTE  

 

In de standaarduitvoering biedt de nieuwe KANGOO een ongekende laadruimte van maximaal 3,3 m³. Zijn 

maximale laadvermogen van 600 - 800 kg (met de optie om het laadvermogen te verhogen) stijgt naar bijna 1 ton in 

de extra lange modellen. Zijn trekvermogen is toegenomen tot 1.500 kg, het hoogste niveau ooit.  

 

Toonaangevende afmetingen  

In de lange versie is de nieuwe KANGOO in zijn segment toonaangevend met zijn extra brede zijdelingse schuifdeur (864 

mm). Met 3.548 mm heeft hij ook de langste laadvloer in zijn segment. Zijn opbergcapaciteit is 4,2 m³. In de 

standaarduitvoering is de opbergcapaciteit van 3,3 m³. De laadruimte heeft 1/3 - 2/3 deuren die onder een grote hoek 

geopend kunnen worden, van 90° tot 180°, zodat de toegankelijkheid ook goed is als er weinig ruimte beschikbaar is achter 

het voertuig.  

 

Een beveiligde laadruimte  

De cilinders van de portiersloten zijn verwijderd om de bescherming tegen inbraak en diefstal te verhogen. Een optioneel 

supervergrendelingssysteem biedt een hoger beschermingsniveau: de bedieningselementen voor het ontgrendelen van de 

portieren aan de binnenzijde worden alleen geactiveerd als de handsfree-kaart wordt gedetecteerd of als de sleutel met 3 

knoppen wordt gebruikt. Bij inbraak in het interieur blijft de laadruimte (100% plaatstaal) dus gesloten en beschermd. 
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Modulaire, op maat gemaakte oplossingen voor professionals  

De nieuwe KANGOO is verkrijgbaar met twee carrosserielengtes (standaard en lang) en twee 

scheidingswanden: een massieve scheidingswand (met of zonder ramen) of een gaaswand (met een draaibaar 

paneel aan de passagierszijde). De configuratie varieert naargelang het aantal zitplaatsen: 2, 3 of 5 zitplaatsen 

(met verlengde cabine). Renault levert ook maatwerk voor de nieuwe KANGOO. 

EEN EFFICIËNT MOTORENGAMMA MET TWEE ECOLEADER MOTOREN  

 

De nieuwe KANGOO is verkrijgbaar met de automatische 7-versnellingsbak EDC en een handgeschakelde 6-

versnellingsbak, die worden gekoppeld aan de 1.3 TCE benzinemotor (100 en 130 pk) of de 1.5 Blue dCi 

dieselmotor (75, 95 en 115 pk). 

 

Het gemiddelde verbruik volgens de WLTP-cyclus bedraagt minimaal: 

- 5,2 liter/100 km (oftewel 134 gram CO2/km en 127 gram met Ecoleader) voor de dieselmotoren 

- 6,4 liter/100km (oftewel 144 gram CO2/km en 138 gram met Ecoleader) voor de benzinemotoren. 

 

Twee Ecoleader-motoren – de 1.3 TCE 130 benzinemotor en de 1.5 blue dCi 95 dieselmotor – maken ook deel uit van 

het modellengamma en bieden een begrensde topsnelheid van 110 km/h om een laag brandstofverbruik te garanderen, 

ongeacht de rijstijl van de bestuurder. Het gemiddelde verbruik volgens de WLTP-cyclus begint bij 127 gram CO2/km voor 

de dieselmotoren en 138 gram CO2/km voor de benzinemotoren. 

 

Bovendien kan het Eco-Mode systeem van het voertuig via het dashboard worden geactiveerd voor een extra 

brandstofbesparing van 12%. De ‘Gear Shift Indication’ informeert de bestuurder wanneer de bestuurder het beste kan 

schakelen, waardoor nog eens 5% extra brandstof wordt bespaard. 

 

De motoren hebben een onderhoudsinterval van 30.000 km of twee jaar (afhankelijk van de rijstijl van de bestuurder). 

 

*1.3 TCE 130-motor en handgeschakelde 6-versnellingsbak niet leverbaar in Nederland 

 

Wist je dat? 

De nieuwe KANGOO is uitgerust met tal van brandstofbesparende voorzieningen: de volgende generatie benzine- en 

dieselmotoren, een lichtere aluminium motorkap en klasse A-banden. Het model biedt ook betere aerodynamische 

prestaties dankzij zijn nieuwe grille, air curtains, vernieuwde achterlichten, luchtkanalen onder het chassis en op de 

motorkap, enz. 
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BIJLAGE 4 - AFMETINGEN  

De nieuwe Renault KANGOO bestelauto 
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BIJLAGE 5 - TECHNISCHE SPECIFICATIES  

De nieuwe Renault KANGOO bestelauto 

 
TCe 100 PF TCe 130 PF TCe 130 PF Ecoleader Blue dCi 75 Blue dCi 95 Blue dCi 95 Ecoleader Blue dCi 115

Engines

Capacity (cm3) / Number of cylinders / Valves

Peak power kW EEC (hp) at rpm 75 (100) at 4,500 55 (75) at 3,750 85 (115) at 3,750

Max. torque Nm EEC at rpm 200 at 1,500 230 at 1,500 270 at 1,750

Type of injection

Fuel / Tank capacity (l)

AdBlue® Tank capacity (l) - Diesel engines only

Emission control standard

Gearbox type / Number of gears

Stop & Start 

Performance

Top speed (km/h) 168 183 110 151 164 110 175

0 - 100 km/h (s) 14,47 11,81 11,81 18,91 14,03 14,03 12,04

Fuel Consumption and CO2 emissions (2)

Certification protocol (3)

CO2 emissions (l/100 km) (min/max) 144/161 145/164 138/156 134/150 135/152 127/144 136/153

Combined cycle (g/km) (min/max) 6,4/7,1 6,4/7,2 6,1/6,9 5,2/5,7 5,2/5,8 4,9/5,5 5,3/5,9

Steering

Turning diameter between kerbs / walls (m)

Braking

Anti-lock Braking Sustem (ABS) with AFU and EBV/ESP 

adaptative with ASR

Ventilated discs at front: diameter x thixkness (mm) - Rear 

drum brakes: diameter (”)

Tyres

Tyre / wheel size 

Direct Common Rail

Diesel - 54Petrol - 54

- 16,3

1,461/4/81,333/4/16

96 (130) at 5,000 70 (95) at 3,750 

260 at 1,750240 at 1,600

As standard

Ventilated disc - D280 x 24 - Drum 9”

185/65R15

(1) Fuel consumption and CO2 emissions are certified using a standard, regulated method. It is identical for all manufacturers and allows vehicles to be compared. Except converted versions (2) WLTP (Worldwide Harmonized

Light Vehicle Test Procedures): this new protocol provides results much closer to those found in daily use compared to the NEDC protocol. *Fuel consumption and CO2 emissions are certified using a standard, regulated method. It is identical for 

all manufacturers and allows vehicles to be compared. (3) The payload depends on the vehicle's equipment.

Manual transmission / 6 

As standard

WLTP

10,9/11,2

Euro 6D - Temp Euro 6D-Full

 

 

 

 


