
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Renault Kangoo II  

model t/m 2008 – voor rolstoelvervoer 



 

Technische gegevens 

 

 

 

 

 

  

Uitrustingsniveau en opties 

 

Brandstoftank  45 liter  

Inrijhoogte 140 cm.  

Inwendige hoogte (op hoogste punt) 147 cm.  

Inwendige lengte 136 cm.  

Inwendige breedte 82 cm.  

Lengte dubbel scharnierende aluminium inrijplaat 125 cm.  

Lengte korte aluminium inrijplaat 35 cm.  

 Basic Comfort  

Bodemverlaging van staal V V  

Plaatsvervangende RVS brandstoftank  V V  

Plaatsvervangende RVS uitlaat V V  

Binnen bekleding / afwerking wielkasten V V  

Vierpuntsgordelvergrendeling / Bierman Delta V V  

Driepuntsgordel (rolstoel passagier) V V  

Dubbel scharnierende inrijplaat V -  

Korte inrijplaat - V  

Electro-hydraulisch knielsysteem - V  

Luchtvering met knielsysteem - -  

Opklapbare achterbank / Extra stoel O O  

Lange versterkte gasveren achterklep O O  

Elektrische bandlier O O  

V = Standaard, O = Optioneel, - = Niet mogelijk 



 

Mobiliteit voor iedereen! 

Met de Renault Kangoo, is de meest populaire rolstoelauto van Nederland. Redenen hiervoor zijn 

de gunstige aanschafprijs in combinatie met de ruime binnen afmetingen. Daarnaast is de 

Renault Kangoo lange tijd leverbaar geweest in combinatie met een benzine automaat. 

De Renault Kangoo (model II) is tot halverwege 2008 verkocht. Hierna is deze opgevolgd door de 

Renault Kangoo Family. De Kangoo Family is voor wat betreft buiten afmetingen een stukje 

groter dan de Kangoo (model II). Desalniettemin doen de afmetingen van de Kangoo (model II) 

voor de rolstoelpassagier niet onder ten opzichte van de Kangoo Family. De rolstoelpassagier 

heeft vanuit de hoge zitpositie en vrijwel ontbreken van dode hoeken, een maximaal zicht naar 

alle kanten.  

De Renault Kangoo biedt standaard plaats aan vier personen (inclusief rolstoelpassagier). 

Daarnaast zijn er diverse rolstoelauto’s in omloop met of zonder opklapbare achterstoel of 

achterbank.  

 

Kwaliteit gegarandeerd! 

Op de aanpassing van de Renault Kangoo geven wij u twee jaar garantie (of 150.000 km). 

Daarnaast blijft de fabrieksgarantie van Renault gewoon van kracht.  

 

 

De Renault Kangoo (model II) is leverbaar met achterdeurtjes of achterklep. 



De Kangoo aangepast op al uw wensen! 

 

 

Alle goedkeuringen 

Al onze aanpassingen zijn getest 

en goed bevonden. De 

aanpassing van Bierman is onder 

meer voorzien van 

fabrieksgoedkeur van Renault.  

Automaat / 

handgeschakeld 

De Renault Kangoo is als 

benzineauto beschikbaar met 

automaat of handgeschakeld.  

 

Professionele afwerking 

De roestvrijstalen vloerverlaging is 

zeer netjes afgewerkt. Deze zorgt 

voor de juiste “look & feel”. 

Bovendien is deze makkelijk 

schoon te houden.  

Achterklep / achterdeuren 

De auto is voorzien een 

achterklep of achterdeuren.  

 

Rolstoelvergrendeling 

De gordelvergrendeling is 

voorzien van automatisch 

blokkerende voorgordels. 

Hierdoor kan de rolstoel nooit 

terugrollen bij het naar 

binnenrijden. 

 

Knielsysteem 

Het optionele knielsysteem zorgt 

ervoor dat de achterkant van de 

auto zakt. Dit maakt het 

gemakkelijk de rolstoelpassagier 

naar binnen te rijden. 

 

Extra stoel / achterbank 

Een optionele extra stoel kan op 

de tweede zitrij geplaatst worden. 

Ook kan er voor worden gekozen 

voor een opklapbare bank. 
 

Maatwerk 

Omdat voor een goede 

rolstoelauto maatwerk is vereist, 

luisteren wij graag naar uw 

wensen, om zo voor u de optimale 

rolstoelauto te produceren. 

Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u altijd telefonisch contact opnemen met onze verkoopadviseurs.  

Zij helpen u graag verder met deskundig advies. 

 

Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze showroom (ook zonder afspraak!). Waar u altijd 

de nieuwste aangepaste auto’s kunt bewonderen en proberen. Daarnaast beschikken wij over 

een ruim aanbod occasions. Het spreekt voor zich dat ons gehele bedrijf rolstoelvriendelijk is 

ingericht, inclusief ruime parkeergelegenheid voor de deur, aangepaste toiletten en een ruime 

rolstoeltoegankelijke lift. 

 

Aanpassingsbedrijf Bierman BV    

Pesetaweg 16        

2153 PJ Nieuw-Vennep  

Tel: 0252 210611 

www.biermanab.nl 

verkoop@bierman.eu 
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