
New Face, New Heart



Το Rexton W παραμένει πιστό στην ταυτότητα της μάρκας, ενώ τα νέα,
αναβαθμισμένα στοιχεία μεγιστοποιούν την ευχαρίστηση και την αξία που
προσφέρει αυτό το υπέροχο SUV. Το "W" στο όνομα σημαίνει “work  of  art”
(έργο τέχνης) και “world class” (παγκόσμιου κύρους), υπογραμμίζοντας τη
σύγχρονη και εκλεπτυσμένη σχεδιαστική φιλοσοφία.











Στιβαρό SUV με μοντέρνο, εκλεπτυσμένο στυλ

Το Rexton W σας υποδέχεται με ανανεωμένη μάσκα και ευδιάκριτο το έμβλημα της SsangYong. 
Τα φωτιστικά σώματα επιθετικής σχεδίασης σε συνδυασμό με τις επιβλητικές γραμμές του καπό,
αναδεικνύουν το δυναμικό του χαρακτήρα, ενώ την εντυπωσιακή του εμφάνιση συμπληρώνουν  τα πλαϊνά
χρωμιoμένα διακοσμητικά. 

  01_Εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα εμπρός     02_Λιτές, μοντέρνες, διαμήκεις γρίλιες
03_Μοναδικές οι γραμμές του καπό 04_Κομψά πίσω φωτιστικά σώματα 05_ Πλαϊνά χρωμιoμένα διακοσμητικά
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΕΧΕΙ ΝΕΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ





ΝΕΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  ΓΙΑ
ΤΟΝ  ΟΔΗΓΟ

Συναρπαστική οδηγική εμπειρία

Η αίσθηση της πολυτέλειας είναι διάχυτη στο εσωτερικό του Rexton W. Αυτή η αίσθηση
επιβεβαιώνεται καθώς ανακαλύπτετε τα χαρακτηριστικά της άνετης πρόσβασης. Η επιβίβαση
και αποβίβαση στο κάθισμα του οδηγού γίνεται πανεύκολα, αφού αυτό ρυθμίζεται με οκτώ
τρόπους. Οι ρυθμίσεις για κάθε οδηγό αποθηκεύονται ξεχωριστά  και αλλάζουν με το πάτημα
ενός κουμπιού. Ο οδηγός μπορεί να χειριστεί με άνεση το ηχοσύστημα, χάρη στη λειτουργία
hands-free, ενώ έχει στη διαθεσή του Bluetooth, θύρες USB και Aux-in, υποδοχή για smart
phone και σύστημα πλοήγησης.
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01_Θερμαινόμενο τιμόνι 02_LED μαύρος πίνακας οργάνων 03_Σύστημα ρυθμίσεων καθίσματος οδηγού με μνήμη
04_Ηλεκτρικά καθίσματα εμπρός 05_Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός & πίσω 06_Αεριζόμενα καθίσματα εμπρός







ΝΕΑ  ΧΡΩΜΑΤΑ

Η πολυτέλεια ανεβαίνει σε άλλα επίπεδα

Τo καφέ και μπεζ εσωτερικό της καμπίνας έχει σχεδιαστεί για τους οδηγούς που
αναζητούν το κάτι παραπάνω. Κάθε λεπτομέρεια μαρτυρά τις υψηλές προδιαγραφές στο
φινίρισμα και την ποιότητα των υλικών. Η πολυτελής κεντρική κονσόλα με τα μεταλλικά
στοιχεία προσθέτει μια σύγχρονη πινελιά στο ανανεωμένο ταμπλό.

01_Δερμάτινη επένδυση μπεζ χρώματος 02_ Κεντρικό υποβραχιόνιο 
03_ Ποτηροθήκες στα πίσω καθίσματα 04_ Μπεζ λεπτομέρειες στις πόρτες 

01_ 02_

03_ 04_

ΚΑΦΕ ΠΑΚΕΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

01_Δερμάτινη επένδυση καφέ χρώματος 02_Κεντρικό υποβραχιόνιο
03_Ποτηροθήκες στα πίσω καθίσματα 04_Καφέ λεπτομέρειες στις πόρτες 

01_ 02_

03_ 04_





ΕΝΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ,
ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ
ΡΟΛΟΙ

Κανονική
(5θέσια) διάταξη

καθισμάτων

2η σειρά
καθισμάτων

αναδιπλούμενη
κατά 40% 

2η σειρά καθισμάτων
πλήρως αναδιπλούμενη

για μέγιστη
χωρητικότητα φορτίου

Πλήρης
(7θέσια) διάταξη

καθισμάτων

Μεγαλύτερη ευελιξία για μεγαλύτερη ελευθερία

Το Rexton W αντιπροσωπεύει την έννοια της πρακτικότητας, επιτρέποντάς σας να κάνετε περισσότερα
και να μεταφέρετε περισσότερα. Τα καθίσματα μπορούν να ρυθμιστούν με πολλούς τρόπους για
μέγιστη αξιοποίηση του εξαιρετικά ευρύχωρου εσωτερικού. Η σχάρα οροφής είναι κατάλληλη για τη
μεταφορά ποδηλάτων και άλλων μεγάλων και ογκωδών αντικειμένων που χρειάζεστε για τις
δραστηριότητες σας.







5-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο
Το έξυπνο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σειριακό
κιβώτιο 5 ταχυτήτων Ε-tronic της Μercedes Βenz,
προσφέρει ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Έχει
σύστημα παρακολούθησης της λειτουργίας του
οχήματος και μαθαίνει τη συμπεριφορά του
οδηγού, επιτυγχάνοντας βέλτιστες αλλαγές
ταχυτήτων, ιδανική απόδοση και οικονομία
καυσίμου,  

Χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων “Thumbs Up”
Το Rexton W με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, σας
εξασφαλίζει σπορ αίσθηση οδήγησης. Οι
διακόπτες στο λεβιέ ταχυτήτων και στο τιμόνι,
επιτρέπουν στον οδηγό εύκολα να ανεβάζει ή να
κατεβάζει ταχύτητες χειροκίνητα.

6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο
Το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων του Rexton είναι
σε θέση να προσφέρει εκρηκτικές εκκινήσεις, αλλά
και να λειτουργεί σε χαμηλότερες στροφές όταν
το όχημα κινείται σε πιο υψηλές ταχύτητες,
προκειμένου να επιτευχθούν μικρότερα επίπεδα
θορύβου και κατανάλωσης καυσίμου. Ο επιλογέας
με τις μικρές διαδρομές έχει τοποθετηθεί σε
ιδιαίτερα εργονομική θέση, ενώ το
αυτορυθμιζόμενο σύστημα σύμπλεξης
εξασφαλίζει άμεσες και γρήγορες αλλαγές, που
μειώνουν τη φθορά του συστήματος. 

Εξαιρετικές επιδόσεις

Ο νέος κινητήρας 2000cc RX200e-XDi, μπορεί να υπερηφανεύεται για μια βελτίωση 14% στην οικονομία καυσίμου,
σύμφωνη με τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 5. Η μέγιστη ισχύς είναι 155ps στις 4.000 σ.α.λ., ενώ η ροπή
φτάνει τα 360Nm κάνοντας άνετες τις μετακινήσεις σας στην πόλη. Η μέγιστη ροπή διατηρείται σε ευρύ φάσμα
στροφών 1,500-2,800 σ.α.λ., εκεί όπου ο κινητήρας λειτουργεί συχνότερα, επιτυγχάνοντας  έτσι κορυφαίες
επιταχύνσεις κατά την προσπέραση. Η χρήση λιπαντικού χαμηλού ιξώδους (5W30) στον κινητήρα έχει αυξήσει τα
χρονικά διαστήματα συντήρησής του.

RX200e-XDi
155ps (114kW) 
1,998κ.εκ. VGT

ΝΕΟΣ 
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ





ΔΥΝΑΜΙΚH ΟΔΗΓΗΣΗ,
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

Πολιτισμένο επιβατικό, στιβαρό SUV

Το Rexton  W  βασίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες που μπορεί να συναντήσει κανείς σε μεγάλα πολυτελή
επιβατικά αυτοκίνητα, προσφέροντας αντίστοιχα άνετες διαδρομές και εξαιρετική ποιότητα κύλισης. Από τα
πρώτα χιλιόμετρα, εύκολα θα καταλάβει κανείς ότι αυτό το μοναδικό SUV έχει φτιαχτεί για να προσφέρει
στον οδηγό και στους επιβάτες του, τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση ακόμα και στα πιο μεγάλα ταξίδια.

Στο Rexton υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ της δοκιμασμένης οπίσθιας ανάρτησης 5 συνδέσμων με ελατήρια και μιας
εντελώς νέας ανεξάρτητης ανάρτησης 8 συνδέσμων. Κάθε σύνδεσμος ελέγχει διαφορετική κίνηση του τροχού, διασφαλίζοντας
την απαραίτητη ακρίβεια στην κατευθυντικότητα και το κράτημα, ανεξάρτητα από την κατάσταση του οδοστρώματος. Το
κυριότερο όμως είναι ότι ο κάθε τροχός κινείται ανεξάρτητα από τον άλλον, περιορίζοντας έτσι τις ταλαντώσεις του πλαισίου σε
ανώμαλες επιφάνειες και ελέγχοντας απόλυτα τις κινήσεις των τροχών.

Διπλά ψαλίδια εμπρός 
Οι εμπρός τροχοί υποστηρίζονται από
άνω και κάτω ψαλίδια, 
εξασφαλίζοντας βέλτιστη επαφή του
τροχού με το δρόμο, για μεγαλύτερη
σταθερότητα κατά την οδήγηση.  
Στην ομαλή λειτουργία της ανάρτησης
συνεισφέρουν επιπλέον αμορτισέρ
διπλής δράσης, με ελατήρια και
αντιστρεπτική ράβδο.

Συνδυάζοντας τα διπλά ψαλίδια της
εμπρόσθιας ανάρτησης με την κορυφαία
απόδοση της ανεξάρτητης πίσω ανάρτησης
8 συνδέσμων.
Tο  Rexton  W  υιοθετεί προηγμένα συστήματα
ανάρτησης που υπάρχουν στα πλέον σύγχρονα
αυτοκίνητα, προφέροντας κορυφαία απόσβεση,
για καλύτερο κράτημα στο δρόμο και περισ-
σ ότερη άνεση.

Σύστημα τετρακίνησης 
Το σύστημα τετρακίνησης που χρησιμοποιεί το νέο Rexton W είναι απλό στη
σχεδίαση του, αλλά συγχρόνως ιδιαίτερα ανθεκτικό και πολύ ικανό. Υπό κανονικές
συνθήκες, το όχημα κινείται με τους πίσω μόνο τροχούς, γεγονός που έχει τεράστιο
όφελος στην οικονομία καυσίμου λόγω χαμηλότερων τριβών. Ωστόσο όταν οι
συνθήκες το επιβάλουν, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει την εμπλοκή του εμπρόσθιου
άξονα αυξάνοντας κατακόρυφα την πρόσφυση ακόμα και στις πιο απαιτητικές
συνθήκες κίνησης. Για τις ακόμα πιο δύσκολες αποστολές υπάρχει η δυνατότητα
εμπλοκής του “κοντού” κιβωτίου, που δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να φτάσει
ακόμα και στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία. 

2WD Highgear Mode 4WD Highgear Mode 4WD Lowgear Mode



ΠΡΩΤΑ ΑΠ΄ΟΛΑ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Ελαστικών (TPMS)
Το σύστημα  TPMS  παρακολουθεί διαρκώς την
πίεση των ελαστικών και μόλις διαπιστώσει κάποια
απόκλιση από τις κανονικές τιμές, ενημερώνει
ανάλογα τον οδηγό. 

TPMS

με ESP

χωρίς ESP χωρίς ESP

χωρίς ESP χωρίς ESP

με ESP

Διατηρώντας τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή
Tο Rexton W είναι εξοπλισμένο με τα πλέον προηγμένα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας,
μεταξύ αυτών και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP), το οποίο ενσωματώνει το Σύστημα
Ηλεκτρονικής Κατανομής της Πέδησης (EBD), το Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος των Τροχών
(ABS), το Υδραυλικό Σύστημα Υποβοήθησης Πέδησης (HBA), το Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης
(TCS) και το Σύστημα Ενεργής Προστασίας Ανατροπής (ARP). Tο ESP ελέγχει διαρκώς την
κατάσταση του οχήματος και επεμβαίνει στον κινητήρα και τα φρένα, μόλις αντιληφθεί ότι υπάρχει
κίνδυνος απώλειας ελέγχου από τον οδηγό.

Σύστημα Ελέγχου Κατάβασης (HDC) Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP)

Αντιμετωπίζει με ασφάλεια απότομες καταβάσεις. Αποτροπή ατυχημάτων που οφείλονται
σε υποστροφή ή υπερστροφή Αποτροπή ανατροπής

Όταν η κλίση του οδοστρώματος, φθάσει ή υπερβεί
το 10%, τότε το σύστημα HDC, αναλαμβάνει τον
έλεγχο των φρένων διατηρώντας μία μικρή και
σταθερή ταχύτητα καθόδου. Έτσι ο οδηγός μπορεί
να αφοσιωθεί εξ’ ολοκλήρου στο χειρισμό του
τιμονιού.

Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ελέγχει διαρκώς την κατάσταση
του δρόμου και του οχήματος και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι
υπάρχει κίνδυνος απώλειας του ελέγχου, τότε επεμβαίνει στον κινητήρα
και τα φρένα, αποτρέποντας τον όποιο κίνδυνο. Το ESP ενσωματώνει
τα ηλεκτρονικά συστήματα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών, ενεργής
αποτροπής ανατροπής, ελέγχου πρόσφυσης και ενίσχυσης της δύναμης
πέδησης, βελτιώνοντας τις διορθωτικές ικανότητες του Rexton W.





ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

02_Αυτόματο κλείδωμα θυρών όταν 
η ταχύτητα του οχήματος αυξηθεί

01_Ζώνες ασφαλείας με
προεντατήρες και περιοριστές
φορτίου.

04_Βάσεις ISO-FIX  

(διατομή)
Ατσάλινο πλαίσιο με τριπλή

επίστρωση μετάλλων

02_01_

Συμπαγείς ενισχύσεις
Tο στιβαρό πλαίσιο, τριπλής επίστρωσης μετάλλων,
είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να
απορροφά και να διοχετεύει τις δυνάμεις κάθε
είδους σύγκρουσης. Αυτό μεταφράζεται σε
λιγότερες ταλαντώσεις, μεγαλύτερη αντοχή και
περισσότερη ασφάλειας σε μία σύγκρουση. 

04_ 05_

Μέγιστη προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης

03_

03_Πλευρικοί δοκοί ενίσχυσης στις πόρτες 05_Εμπρός και πίσω αισθητήρες
παρκαρίσματος

Η τελική αξία ενός οχήματος
υπολογίζεται από το ποσοστό
επιβίωσης σε περίπτωση ενός
ατυχήματος. Πέρα από τη
σχεδίαση και την άνεση, το Rexton
W έχει σχεδιαστεί για να
προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή
προστασία σε περίπτωση μιας
σύγκρουσης. 
Οι επιβαίνοντες των εμπρόσθιων
καθισμάτων προστατεύονται από
μετωπικούς και πλευρικούς
αερόσακους.

Κατάλληλα προετοιμασμένο για να
προστατεύσει εσάς και την οικογένεια σας,
σε περίπτωση που συμβεί το αδιανόητο.

Tο Rexton W έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι δυνάμεις μιας πρόσκρουσης να
διοχετεύονται μακριά από τον κλωβό ασφαλείας των επιβατών. Η εμπρόσθια τραβέρσα αλλά και
ο εμπρόσθιος, όσο και ο οπίσθιος προφυλακτήρας έχουν ενισχυθεί προκειμένου να απορροφούν
αποτελεσματικότερα την ενέργεια των συγκρούσεων. Για τη μεγαλύτερη αντοχή του πλαισίου έχει
υιοθετηθεί ατσάλι υψηλής αντοχής. Στο εσωτερικό, η κολώνα του τιμονιού υποχωρεί σε
περίπτωση σύγκρουσης, για την προστασία του οδηγού. Οι ζώνες ασφαλείας οδηγού και
συνοδηγού φέρουν προεντατήρες και περιοριστές φορτίου, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες
προστατεύονται από αερόσακους. 





Το Rexton W συνεχίζει την παράδοση του κορυφαίου κορεάτικου SUV.
Ένας άνεμος πολυτέλειας και δυναμισμού χαρακτηρίζει τη σχεδίαση του εσωτερικού αλλά και του
εξωτερικού, τη στιγμή που ένας νέος κινητήρας βρίσκεται κάτω από το καπό. Ότι έκανε το Rexton
ελκυστικό στο παρελθόν υπάρχει και σήμερα, με ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα.





ΣΤΥΛ, ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ
ΕΥΚΟΛΙΑ

Παράθυρο ασφαλείας οδηγού, με
αυτόματη λειτουργία.
Σταματάει να κλείνει και να ανοίγει αυτόματα, σε
περίπτωση που συναντήσει κάποιο εμπόδιο.

Φιμέ κρύσταλλα
Κρατoύν μακριά τα αδιάκριτα βλέμματα.

Προβολείς ομίχλης
Βελτιώνουν την ορατότητα όταν ο καιρός είναι
ομιχλώδης.

Αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι
εξωτερικοί καθρέπτες
Ρυθμίζονται ηλεκτρικά, διατηρούνται καθαροί σε περιπτώσεις
κρύου ή υψηλής υγρασίας, ενώ αναδιπλώνονται προκειμένου να
διευκολύνεται η πρόσβαση σε στενούς χώρους.

Ηχομονωτικά κρύσταλλα με
ηλιοπροστασία
Διατηρούν χαμηλά επίπεδα θορύβου και
προστατεύουν από τις βλαβερές ακτίνες UV.

Πίσω σπόιλερ με τρίτο φως φρένων,
τεχνολογίας LED
Προσθέτει στο SUV μία σπορτίφ πινελιά,
βελτιώνοντας παράλληλα και την ασφάλεια.

Θερμαινόμενο πίσω τζάμι
Διατηρεί καθαρό το πίσω παρμπρίζ τις κρύες
ημέρες, για μεγαλύτερη οδηγική ασφάλεια.

Ανοιγόμενο πίσω τζάμι
Ένας εύκολος τρόπος πρόσβασης στο χώρο
αποσκευών χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει
ολόκληρη η πίσω πόρτα. 

(Deluxe)  

(Standard)



Tο Rexton W προσφέρει όλες εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο πώς
αντιλαμβάνεται κανείς το δικό του  SUV

Το Rexton W είναι ένα συναρπαστικό SUV. Προσφέρει εκείνη την ανώτερη άνεση που θα περίμενε κανείς από ένα
πολυτελές αυτοκίνητο. Πρόκειται για ένα αριστούργημα αυτοκινητιστικής τέχνης κατασκευασμένο από ανθρώπους
που εκτιμούν την τελειότητα και αγαπούν την οδήγηση. 

Cruise control με λειτουργία eco
Διευκολύνει την οδήγηση στα μεγάλα ταξίδια και
ταυτόχρονα βοηθάει στον περιορισμό της
κατανάλωσης. Ενεργοποιείται από ένα διακόπτη στην
κολόνα του τιμονιού. 

Bluetooth hands-free
Βελτιώνει την οδηγική ασφάλεια, επιτρέποντας στον
οδηγό να μείνει προσηλωμένος στο δρόμο. 

Ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενο
κάθισμα οδηγού,
με τρείς μνήμες.

Λειτουργία
εύκολης
πρόσβασης

Αυτόματος κλιματισμός
Διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία στο εσωτερικό
της καμπίνας.

Μεταβαλλόμενη υποβοήθηση τιμονιού
ανάλογα με την ταχύτητα
Προσφέρει περισσότερη ακρίβεια κατά την οδήγηση,
καθώς η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται.

Θερμαινόμενο τιμόνι
Ενεργοποιείται μέσω ενός διακόπτη,
διατηρώντας ζεστή τη στεφάνη του τιμονιού τις
κρύες ημέρες. 



Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης
Σκουραίνει αυτόματα βελτιώνοντας την
ασφάλεια κατά τη νυκτερινή οδήγηση.

Ηχοσύστημα RDS
Προσφέρει ψηφιακά δεδομένα που
συνοδεύουν τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

Θύρες USB & AUX. 
Για τη σύνδεση εξωτερικών μουσικών πηγών.

Ανοξείδωτα καλύμματα στα μαρσπιέ
Προσθέτουν στύλ και προστατεύουν
τα πατάκια.

Κεντρική κονσόλα
Λειτουργεί σαν υποβραχιόνιο, προσφέροντας και
μία πρακτική θήκη για μικροαντικείμενα,
εναρμονισμένη με τον εσωτερικό διάκοσμο.

Υποδοχές παροχής ρεύματος
Προσφέρουν σε όλους τους επιβάτες τη
δυνατότητα φόρτισης συσκευών.

Οσφυική ρύθμισης πλάτης
Ανακουφίζει από την κούραση της πλάτης στα
μεγάλα ταξίδια.

Συναγερμός με λειτουργία πανικού
Ο οδηγός μπορεί από απόσταση να ενεργοποιήσει τη
σειρήνα του συναγερμού, εάν αντιληφθεί κάποιο
ύποπτο άτομο, ή εάν χρειάζεται κάποιου άλλου είδους
βοήθεια.

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
18" ζάντες αλουμινίου με ελαστικά  255/60 
16" ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 235/75 

Diesel Only



Μαύρο εσωτερικό Μπεζ εσωτερικό

Grand White Silent Silver Dandy Blue Techno Grey Jazz Brown Space Black 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες στο χρώμα του μετάλλου Λεπτομέρειες στο χρώμα του ξύλου  Μαύρο/ Δερμάτινο Επένδυση TPU Διπλής ύφανσης Μπεζ/ Δερμάτινο Ύφασμα



ΛΙΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πίσω υαλοκαθαριστήρας με ψεκασμό νερού

Ξεκλείδωμα με τηλεχειρισμό και αντικλεπτικό σύστημα

Σύστημα αποφυγής αποφόρτισης μπαταρίας 

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
Πίνακας οργάνων με φωτισμό LED
Παρμπρίζ με μόνωση για το θόρυβο και την ακτινοβολία
Κρύσταλλα θυρών με μόνωση για την ακτινοβολία

Ηχοσύστημα με MP3, CDP και RDS
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
Θύρες σύνδεσης USB και AUX.
Σύστημα Bluetooth
Έξι ηχεία

Κρυφός χώρος αποθήκευσης κάτω από το δάπεδο 
Ειδικές κρεμαστές στον πίσω χώρο της καμπίνας
Μεταφερόμενο και φωτιζόμενο τασάκι
Ψηφιακό ρολόι στο ταμπλό
Αμορτισέρ για τη στήριξη του καπό και της πίσω πόρτας 
Πρακτικότατη κεντρική θήκη αποθήκευσης 
Ρύθμιση ύψους για τις εμπρός ζώνες ασφαλείας
Μεγάλες πλευρικές θήκες στο εσωτερικό των θυρών
Αναδιπλούμενες ποτηροθήκες εμπρός και πίσω

Σκιάδια με φωτισμό στο καθρέφτη
Μεγάλο ντουλαπάκι συνοδηγού 

Εμπρός και πίσω πατάκια 

Κάλυμμα χώρου αποσκευών και δίχτυ
συγκράτησης για πιο εύκολη φόρτωση
Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση και μεταλλική ή
ξύλινη διακόσμηση (ανάλογα την έκδοση)

Τρεις παροχές ρεύματος 12V (στο ταμπλό, κάτω από
το κάθισμα του συνοδηγού και στο πορτμπαγκάζ

Φιμέ κρύσταλλα (στις πίσω πόρτες και στην
πέμπτη πίσω πόρτα) για πιο δροσερό εσωτερικό
και πιο πολυτελή εμφάνιση.

Εξωτερικοί θερμαινόμενοι καθρέπτες, ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενοι

Φωτιζόμενη υποδοχή κλειδιού μίζας για πιο
εύκολη εκκίνηση στο σκοτάδι.

Θερμαινόμενο κρύσταλλο πίσω πόρτας με
χρονοδιακόπτη για τον καθαρισμό πριν την εκκίνηση

Σύστημα αυτόματης ευθυγράμμισης δέσμης
προβολέων για πιο αποτελεσματικό φωτισμό

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ

Κατ’ επιλογήν τετρακίνηση
6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο

Πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων
Πίσω ανάρτηση οκτώ συνδέσμων (IRS) 

Ρεζερβουάρ 78 λίτρων
Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση
Ρυθμιζόμενη υποβοήθηση ανάλογα με την ταχύτητα

5τάχυτο ETronic αυτόματο κιβώτιο
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι και
διακόπτης στον επιλογέα για πιο γρήγορες και
δυναμικές αλλαγές
Σύστημα εμπρός ανάρτησης με διπλά ψαλίδια και
αυτόνομα ελατήρια

Κινητήρας 2.0 lt eXDi diesel με CDPF 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αερόσακοι για τον οδηγό και το συνοδηγό
Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες
Πλευρικοί αερόσακοι
Τετρακάναλο σύστημα ABS 

Εμπρός αεριζόμενα δισκόφρενα
Πίσω αεριζόμενα δισκόφρενα (στην ανάρτηση IRS) 
Πίσω δισκόφρενα
Εμπρός αισθητήρες στροφής
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
Φωτισμός στις πόρτες 
Εμπρός προβολείς ομίχλης
Πίσω φως ομίχληs
Immobiliser
Παιδικές ασφάλειες στις πίσω πόρτες
Αυτόματο κλείδωμα θυρών ανάλογα με την ταχύτητα 
Πτυσσόμενη κολώνα τιμονιού
Σύστημα συγκράτησης παιδικού καθίσματος
ISOFIX

Εσωτερικός ηλεκτροχρωματικός  καθρέπτης
Ηλεκτρικά παράθυρα με λειτουργία ασφαλείας
Εμφανής αριθμός πλαισίου (VIN)
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
Φώτα ημέρας

Σύστημα υπενθύμισης ζωνών ασφάλειας

Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας (ESP),
Σύστημα Ελέγχου Κατάβασης (HDC) και Σύστημα
Ενεργής Προστασίας Ανατροπής (ARP)

Υπέράκαμπτο πλαίσιο για μεγαλύτερη αντοχή,
λιγότερους κραδασμούς και θορύβους
Ενσωματωμένες μπάρες ασφαλείας στις πόρτες
για αυξημένη ασφάλεια στις πλευρικές συγκρούσεις

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Κάθισμα συνοδηγού με 4απλή ηλεκτρική ρύθμιση  

Συρόμενα εμπρός προσκέφαλα

Καθίσματα με πολυτελείς δερμάτινες επενδύσεις

Καθίσματα με επενδύσεις TPU 
Καθίσματα με υφασμάτινες επενδύσεις (μπεζ
εσωτερικό)
Καθίσματα με υφασμάτινες επενδύσεις (μαύρο
εσωτερικό)

Αναδίπλωση της πλάτης της δεύτερης σειράς σε
αναλογία 60:40

Πλήρης αναδίπλωση των καθισμάτων της 3ης
σειράς για περισσότερο χώρο αποσκευών
Σύστημα ρυθμίσεων καθίσματος οδηγού με
μνήμες για 3 άτομα
Σύστημα άνετης πρόσβασης στο κάθισμα του
οδηγού

Κάθισμα οδηγού με 8απλή ηλεκτρική ρύθμιση

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Χρωμιομένη εμπρός γρίλια
Αεροδυναμικά σχεδιασμένοι υαλοκαθαριστήρες
Εξωτερικοί καθρέφτες με ενσωματωμένα φλάςLED 
Χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 235/75 
Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 255/70 
Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά 255/60 
Ελαστικά Bridgestone 
Διακόσμηση ανοξείδωτου ατσαλιού στις πόρτες
Διακόσμηση χρωμίου στο κατώφλι των θυρών 
Μοντέρνες ράγες οροφής  
Πλευρικά σκαλοπάτια
Πίσω φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες LED 
Αεροτομή με ενσωματωμένο τρίτο φως φρένων
Ανοιγόμενο κρύσταλλο πίσω πόρτας 
Κεραία οροφής
Φιμέ κρύσταλλα παραθύρων
Ρεζέρβα ανάγκης

Μαρσπιέ από ανοξείδωτο ατσάλι 
Χρωμιομένη απόληξη εξάτμισης 
Άγκιστρο ρυμούλκησης 
Ηλιοροφή με λειτουργία ασφαλείας 
Μεταλλικές διακοσμήσεις στο ταμπλό και στις πόρτες
Διακοσμήσεις ξύλου στο ταμπλό και στις πόρτες

Κάλυμμα κινητήρα για τον περιορισμό του
θορύβου μέσα και έξω από την καμπίνα

Φωτιστικά σώματα με προβολείς τύπου “Projection” 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονικό σύστημα Cruise Control
Σύστημα απόψυξης υαλοκαθαριστήρων 

Θερμαινόμενο τιμόνι

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σύστημα ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό
Πίσω αεραγωγοί για πιο άμεση κυκλοφορία 
Διπλό σύστημα φιλτραρίσματος του αέρα 

Πλήρως αυτόματος κλιματισμός με αισθητήρα
θερμοκρασίας και ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικές φωτογραφίες αυτού του εντύπου ενδέχεται να περιέχουν εξοπλισμό  που δεν περιλαμβάνεται στις διαθέσιμες εκδόσεις.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έντυπο ήταν ακριβής κατά το χρόνο της εκτύπωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές
στη σχεδίαση και τον εξοπλισμό. Τα χρώματα που είναι τυπωμένα στο έντυπο δεν είναι απόλυτα όμοια με τα πραγματικά. Η διαθεσιμότητα, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός που προσφέρεται για τα μοντέλα μας ενδέχεται να διαφέρει από αγορά σε αγορά ή να αλλάζει χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους κατά τόπους Επίσημους Εμπόρους SsangYong για τις ακριβείς λεπτομέρειες
των οχημάτων που διατίθενται στην περιοχή σας.
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kW/σ.α.λ.
ps/σ.α.λ
Nm/σ.α.λ
kg/σ.α.λ

Nm/σ.α.λ
χλμ/ώρα

Συνολικό πλάτος
Συνολικό ύψος

Μετατρόχιο

Πρόβολοι

Μεταξόνιο
Γωνία προσέγγισης
Γωνία φυγής 
Γωνία ράμπας 
Ελάχιστη απόσταση 
από το έδαφος
Ελάχιστη ακτίνα στροφής 
Μικτό βάρος
Βάρος (κενό)

Μικτό βάρος τρέιλερ

Καύσιμο
Κυβισμός
Διάμετρος x Διαδρομή 
Σχέση συμπίεσης 
Αριθμός κυλίνδρων / διάταξη 

Ιπποδύναμη 

Ροπή 

Ροπή (lowend)
Μέγιστη ταχύτητα

199
7.5
9.5
6.4

γρ./χλμ
λιτ/100km
λιτ/100km
λιτ/100km

CO2 (Συνδυασμένος κύκλος)
Συνδυασμένος κύκλος
Αστικός κύκλος 
Εκτός πόλης

Με φρένα

Εμπρός
Πίσω
Εμπρός
Πίσω

Εμπρός
Πίσω

Χωρίς φρένα

* IRS : Ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση. * Η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες της διαδρομής  και το στυλ οδήγησης. 
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2,710

2,600
750

Πετρέλαιο
1,998

86.2 X 85.6
16.5 : 1

4 σε σειρά
114/4,000
155/4,000

360/1,500 ~ 2,800
36.7/1,500 ~ 2,800

190/1,000
173

1,901 ~ 1,965 1,925 ~ 1,989 1,960 ~ 2,024 1,985 ~ 2,049

193
7.3
9.4
6.1

175
206
7.8
9.9
6.7

173
196
7.4
9.4
6.3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΡΗ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣIΜΟΥ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL 2.0 (w/ CDPF)

2WD
6MT 5AT

EURO 5

DIESEL 2.0 (w/ CDPF)

PART-TIME 4WD
6MT 5AT

EURO 5
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΡΥΠΟΙ

5.7



Μερικές φωτογραφίες αυτού του εντύπου περιλαμβάνουν
προαιρετικό εξοπλισμό που ενδέχεται να μη διατίθεται για όλα τα
μοντέλα ή σε όλες τις χώρες. Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Επίσημο Έμπορο Ssangyong. Pr
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
SSANGYONG
CHEVELLAS Α.Ε.
Λεωφ.Κηφισού 76, 121 32 Περιστέρι
Τηλ.: 210 5773460
Fax : 210 5772703
Official Website : www.ssangyong.gr 
Official Facebook :       
www.facebook.com/SsangYongHellas




