
 

 

 

VARIKLIS   dCi 90 AG 

Teršalų emisijos standartas   Euro 6 

Darbinis tūris (cm3) 1 461 

Degalų įpurškimo būdas   tiesioginis (turbina) 

Degalai   dyzelinas 

Cilindrų skaičius   4 

Vožtuvų skaičius 8 

Didžiausia galia kW (AG) esant aps./min. 66 (90) 

Didžiausias sukimo momentas  Nm 200 (1750) 

Kietųjų dalelių filtras   yra 

GREITIS     

Didžiausias greitis (km/val.) Kangoo Express 160 

Pagreitėja nuo iki -100 
km/val.  

Kangoo Express 13,3 

DEGALŲ SĄNAUDOS     

CO2 emisija (g/km) Kangoo Express 119 

Mieste (l/100 km) Kangoo Express 5,2 

Užmiestyje (l/100 km) Kangoo Express 4,2 

Mieste ir užmiestyje 
(l/100km) 

Kangoo Express 4,6 

Degalų bako talpa (l)   60 

BAGAŽINĖS TALPA (dm3 pagal ISO standartą)   

Didžiausia / mažiausia   1300/4600 

SAUGOS PRIEMONĖS   

Antiblokavimo sistema (ABS) su stabdymo jėgos koregavimo įtaisu 
(EBV),  avarinio stabdymo sistema ir variklio sukimo momento 
reguliavimo įjungus mažesnę pavarą funkcija  

● 

Elektroninė stabilumo palaikymo sistema (ESC), sukibimą su kelio 
danga gerinanti, įkalnę įveikti padedanti funkcijos 

● 

Prisitaikanti vairuotojo oro pagalvė ● 

Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai su įtempimo ribotuvu 
ir įtemptuvu 

● 

Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas, įsijungiantis 
važiuojant 

● 

Atsarginis ratas ● 

IŠORĖS ĮRANGA – DURYS IR STIKLAI   

Dvivėrės asimetriškos neįstiklintos, 180° kampu atsidarančios 
užpakalinės durys 

● 

Slankiosios neįstiklintos dešiniosios durys ● 

IŠORĖS APDAILA   

Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai ● 

Ištisiniai priekinis ir užpakalinis buferiai iš patvaraus pilkos spalvos 
plastiko 

● 

Pilkos spalvos šonų apsaugos juostos ● 

Pilkos spalvos prietaisų skalės ● 

Nemetalizuojamieji dažai (Balta spalva) 0 

SALONAS  IR PRIETAISŲ SKYDAS   

Reguliuojamo aukščio vairas ● 

Rankiniu būdu valdomas kondicionierius ● 

Žiedadulkių filtras ● 

Elektra valdomi priekinių durų langai ● 

RENAULT KANGOO EXPRESS 
1.5 DCi, 90 AG. PACK CLIM.  



12V elektros lizdas centriniame valdymo pulte (žiebtuvėlio vietoje,  
jei yra rūkymo įrangos paketas) 

● 

Atidarius duris įsižiebiantis lubų šviestuvas ● 

VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA   

Elektrinis kintamos galios vairo stiprintuvas ● 

Garso signalas, primenantis vairuotojui prisisegti saugos diržą ● 

RADIJAS IR RYŠIO ĮRANGA   

Radijas, CD ir MP3 grotuvas su garso įrangos, USB jungtimis ir 
ekranu  

● 

SĖDYNĖS   

Audinio apmušalai  ● 

VIDAUS APDAILA   

Įtaisyta plastikinė kabinos grindų danga ● 

Tamsiai pilkos spalvos vairaratis ● 

Tamsiai pilkos spalvos pavarų svirties rankena ● 

DĖTUVĖS IR KROVINIŲ SKYRIUS   

Atvira A4 dydžio dėtuvė viršutinėje prietaisų skydo dalyje ● 

Plastikinė krovinių skyriaus grindų danga ● 

Krovinių skyriaus sienų apdaila (iki pusės aukščio) ● 

Neįsitikinta pertvara ● 

6 krovinių tvirtinimo kilpos krovinių skyriuje  ● 

2 drabužių pakabos, pritvirtintos prie pertvaros ● 

Tvirtinimo vietos palubės lentynai ar  galerijai pritvirtinti ● 

Krovinių skyriaus apšvietimas ● 

Lentynėlė palubėje virš priekinių keleivių 30 

Greičio palaikymo – ribojimo sistema 79 

Krovinių skyriaus dalinė apdaila  67 

Kainoraštinė Renault Kangoo Express L1 – kaina su aukščiau nurodyta įranga 17 800 Eur su PVM 

Kaina su nuolaida 13.530 Eur su PVM, (11.182 Eur be PVM) 

PAPILDOMA ĮRANGA MONTUOJAMA LIETUVOJE (NEĮSKAIČIUOTA Į KAINĄ)  

- Originalių guminių kilimėlių komplektas 55 

- Avarinis komplektas (vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, 
liemenė) 

30 

- Automobilio registracija VĮ Regitroje, valstybiniai numeriai, 
privalomosios valstybinės techninės apžiūros talonas 

 
0 

Automobilis yra Vilniuje 

Automobilių pardavimas: 

Mantas Katauskis 
Pardavimų vadovas 
Tel. +370 656 80929 
El. paštas: mantas@lautra.lt 

Dainius Stoškus 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 672 32748 
El. paštas: dainius@lautra.lt 

Aidas Masaitis 
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 692 91355  
El. paštas: aidas@lautra.lt 

Sergejus Višniakovas  
Automobilių pardavimo vadybininkas  
Tel. +370 685 30070 
El. paštas: sergejus@lautra.lt 

BĮ UAB LAUTRA MOTORS J. Kubiliaus g. 23, LT-09108, Vilnius www.lautra.lt Tel. +370 5 2747 050  Įmonės kodas 
110607882, PVM kodas LT106078811, AB  “SEB bankas” a/s LT 037044060001307507 
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