
For a More Dynamic Lifestyle



ΑΠΟΛΑYΣΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΑ 

ΜΕ ΤΟ ΝEΟ RODIUS
Περισσότερη διασκέδαση και περισσότερες
δυνατότητες στη δουλειά. Αυτό είναι το νέο
Rodius. Είναι μία πραγματική απόλαυση, είτε

κάποιος βρίσκεται στην θέση του οδηγού,
είτε των επιβατών.

Πηγαίνετε όπου θέλετε και πάρτε μαζί ότι
χρειάζεστε με το νέο Rodius.





ΝΕΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
To νέο Rodius είναι ξεχωριστό από κάθε πλευρά.
Οι έντονες καμπύλες στο καπό προσδίδουν περισσότερο όγκο στο εμπρός μέρος,
αλλά και μία επιβλητική όψη που λείπει από τα συνηθισμένα MPV.
H μάσκα ενώνεται με τους τραπεζοειδείς προβολείς, οι οποίοι ενσωματώνουν τα
φώτα ημέρας.

Δυναμική η μάσκα εμπρός Μπροστινοί προβολείς με έντονες ακμές

Εμπρός καπό με νευρώδη σχεδίαση







ΞΕΧΩΡΙΣΤH ΕΜΦAΝΙΣΗ

Οι χαρακτηριστικές πλαϊνές πτυχώσεις και οι κεκλιμένες πίσω κολώνες, επιτρέπουν
στο Rodius να ξεχωρίζει από κάθε άλλο MPV. Οι ξεχωριστές του γραμμές τονίζουν
την πολυτέλεια και τον όγκο του. Η περιμετρική διαμόρφωση των παραθύρων στο
χώρο αποσκευών και τα πλαϊνά παράθυρα, ενώνουν νοητά το εμπρός με το πίσω

μέρος, βάζοντας τις τελικές πινελιές στο εντυπωσιακό αμάξωμα.

Ευδιάκριτες πίσω κολώνες

Πίσω φωτιστικά σώματα

Πίσω σπόιλερ με κεντρικά τοποθετημένο τρίτο
φως φρένων.



Χειριστήρια στο τιμόνι

Θύρες USB και AUX



ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
Στο χώρο οδήγησης δεσπόζει ο κεντρικά τοποθετημένος
πίνακας οργάνων, που πλαισιώνεται από τον υπολογιστή
ταξιδιού και το θερμαινόμενο τιμόνι. Έτσι ο οδηγός δε
χρειάζεται να αποσπάει την προσοχή του από το δρόμο,
ενώ ο φωτισμός τεχνολογίας LED, βελτιώνει την
αναγνωσιμότητα των διαφόρων οργάνων.

Πίνακας οργάνων«Supervision» Υπολογιστής ταξιδιού

Θερμαινόμενο τιμόνι



ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Όποιες και αν είναι οι μεταφορικές σας ανάγκες, το Rodius θα
αποδειχθεί ένας πολύτιμος συνεργάτης. H ευρύχωρη καμπίνα μπορεί
να μεταφέρει μεγάλα φορτία, με αποτέλεσμα να εξοικονομείτε
πολύτιμο χρόνο.







Επίπεδη διαμόρφωση 1ης και 2ης  σειράς καθισμάτων
(δημιουργούνται δύο κρεβάτια για τον οδηγό και τον συνοδηγό)

Επίπεδη διαμόρφωση 2ης  σειράς καθισμάτων
(Μεγαλώνει τον διαθέσιμο χώρο για χαλάρωση)

Στάνταρ διαμόρφωση καθισμάτων (επιτρέπει την άνετη
μεταφορά 7 ενηλίκων) 875 λίτρα χώρος αποσκευών.

Αναδιπλούμενη πλάτη 2ης  σειράς καθισμάτων
(δημιουργούνται δύο τραπεζάκια)

Επίπεδη διαμόρφωση 2ης  και 3ης  σειράς καθισμάτων
(Μεγιστοποιεί τον διαθέσιμο χώρο για ξεκούραση)

Αναδιπλούμενη πλάτη 3ης  σειράς καθισμάτων
(Αυξάνει την χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ -1.975 λίτρα)

Αφαιρούμενη 3η  σειρά καθισμάτων (Μεγιστοποιεί το διαθέσιμο
χώρο για αποσκευές και φορτία - 2.271 λίτρα)

07ΘΕΣΙΟ
Η 7θέσια διαμόρφωση προσφέρει
άφθονο χώρο, εύκολη είσοδο και
έξοδο, με αυξημένη χρηστικότητα για
τα δεδομένα των MPV οχημάτων.
Ταξιδέψτε με την παρέα σας με τη
μεγαλύτερη δυνατή άνεση.

* 2.583 λίτρα χώρος αποσκευών με αναδιπλούμενη πλάτη 2ης και 3ης σειράς καθισμάτων
* 3.146 λίτρα με αφαιρούμενη 2η και 3η σειρά καθισμάτων.



ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το νέο Rodius είναι ένας πολυχρηστικός σύντροφος
για τη δουλειά, το ταξίδι και την αναψυχή. Όσο

περισσότερα εισπράττεις από το αυτοκίνητο, τόσο
περισσότερα εισπράττεις από τη ζωή.







e-XDi 2.0
155ps (114kW) 1,998cc

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Το νέο Rodius εξοπλίζεται με έναν υπερσύγχρονο κινητήρα. 
Ο πετρελαιοκινητήρας e-XDi των 1.998 κ.εκ. προσφέρει
άφθονη ροπή (360 Nm) στις χαμηλές στροφές λειτουργίας.

Χειροκίνητη λειτουργία στο αυτόματο κιβώτιο

Αυτόματο κιβώτιο E-Tronic 5 σχέσεων

Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος του κιβωτίου μπορεί να διαβάζει
το οδηγικό στιλ και αξιολογώντας την κατάσταση του
οχήματος, να προσαρμόζει ανάλογα τις αλλαγές των
σχέσεων. Ο οδηγός έχει την  δυνατότητα σειριακής αλλαγής
των σχέσεων, ενώ η λειτουργία “Winter”, επιτρέπει την
εκκίνηση με 2η ταχύτητα στο κιβώτιο, περιορίζοντας την
ολίσθηση σε χιόνι ή πάγο.

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων

Η κλιμάκωση των σχέσεων, προσφέρει περισσότερη δύναμη
στις χαμηλές στροφές λειτουργίας, ενώ στις υψηλές
ταχύτητες διατηρεί χαμηλά τις στροφές του κινητήρα,
περιορίζοντας έτσι τον θόρυβο και την κατανάλωση. 
Το αυτορυθμιζόμενο σύστημα σύμπλεξης αυξάνει την αντοχή
και διατηρεί αναλλοίωτη την αίσθηση του πεντάλ.

Αυτόματο κιβώτιο 5 σχέσεων (Ε-Tronic)

Χειροκίνητο 6τάχυτο κιβώτιοΔείκτης ιδανικής αλλαγής σχέσης (χειροκίνητο κιβώτιο)



ΑΝΕΤΟ ΠΑΤΗΜΑ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Το νέο Rodius χρησιμοποιεί επιλεκτική τετρακίνηση, η οποία, υπό
κανονικές συνθήκες, μεταφέρει την κίνηση στον πίσω άξονα για
μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. Η τετρακίνηση μπορεί να επιλεγεί ακόμα
και εν κινήσει, όταν απαιτείται μεγαλύτερη πρόσφυση.

4WD 
Low-gear Mode

4WD 
High-gear Mode

2WD 
High-gear Mode

Σύστημα τετρακίνησης κατ’ επιλογήν (4WD)
Η λειτουργία του συστήματος είναι απλή. 
Υπό κανονικές συνθήκες η κίνηση μεταφέρεται στους
πίσω τροχούς, για χαμηλότερη κατανάλωση λόγω
των μικρότερων αντιστάσεων. Εαν ο οδηγός κρίνει
ότι χρειάζεται επιπλέον πρόσφυση, μπορεί εν κινήσει
να ενεργοποιήσει τη μετάδοση της κίνησης σε όλους
τους τροχούς.

Εμπρός ανάρτηση 
με διπλά ψαλίδια

Αεριζόμενοι
δίσκοι

Ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων

Αεριζόμενοι δίσκοι







ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το νέο Rodius εξοπλίζεται με μία πλήρη γκάμα ενεργητικών και παθητικών
συστημάτων, με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας οδηγού και επιβατών.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP)
Το εξελιγμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας (ESP) ελέγχει διαρκώς την
κατάσταση του δρόμου και του οχήματος, προκειμένου να επέμβει στον κινητήρα
και τα φρένα, εάν διαπιστώσει επικείμενη απώλεια ελέγχου σε βρεγμένες ή
παγωμένες επιφάνειες, ή σε απότομες μανούβρες με υψηλές ταχύτητες.

Πλευρικοί αερόσακοι πλαισιώνουν τους
μετωπικούς αερόσακους στις εμπρός θέσεις, για

μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση
πλευρικών συγκρούσεων.

Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Ελαστικών (TPMS)
Το σύστημα TPMS ελέγχει διαρκώς την πίεση των ελαστικών και

μόλις διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα ενημερώνει ανάλογα τον
οδηγό.





ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  
ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ RODIUS

Εντυπωσιακή εμφάνιση και εξαιρετική απόδοση 
σε κάθε περίπτωση, τόσο στην πόλη, όσο και στην εξοχή.



ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΤΥΛ
Τόσο η εξωτερική όσο και η εσωτερική σχεδίαση ξεχωρίζουν σε αισθητικό και πρακτικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό όχημα που θα σας κάνει υπερήφανους είτε το
οδηγείτε είτε απλώς το κοιτάτε.

"
"

Προβολείς υψηλής απόδοσηςΕμπρός προφυλακτήρας Αντηλιακά κρύσταλλα Φιμέ κρύσταλλα 



Θερμαινόμενοι, αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες Ηλιοροφή και ράγες οροφής Πόρτα χώρου αποσκευών με μοντέρνα εμφάνιση Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος



Σύστημα ελέγχου της ποιότητας του αέρα (αποτρέπει την
είσοδο μολυσμένου αέρα)

Αυτόματος κλιματισμός με διαχείριση της ροής του αέρα, για μεγαλύτερη άνεση στο εσωτερικό της καμπίνας σε κάθε
περίπτωση.

Χειριστήρια ελέγχου του κλιματισμού στις πίσω θέσεις

ΕΥΚΟΛΙΑ
Το νέο Rodius  εξοπλίζεται με πολλά στοιχεία άνεσης, που εξασφαλίζουν τη ξεκούραστη διαβίωση οδηγού και επιβαινόντων.

Αεραγωγοί στις πίσω θέσειςΑυτόματος κλιματισμός

Cruise control Αισθητήρες φώτων και βροχής Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης

Ρυθμιζόμενο καθ’ύψος τιμόνι, με μεταβαλλόμενη υποβοήθηση
ανάλογα με την ταχύτητα, Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι Φωτιζόμενα σκιάδια με καθρέφτη Ηχοσύστημα με MP3, CD και Bluetooth 

Υαλοκαθαριστήρες με σύστημα αποπαγοποίησης 



Κονσόλα μεταξύ των εμπρός καθισμάτων με
ενσωματωμένες ποτηροθήκες

Θερμαινόμενα καθίσματα Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού

Πρίζες παροχής ρεύματος

Ρυθμιζόμενα εμπρός προσκέφαλα Θήκη γυαλιών Ντουλαπάκι συνοδηγού

Γάντζος συγκράτησης αντικειμένων Βάσεις ISO-FIX για τοποθέτηση παιδικού καθίσματος Συναγερμός με λειτουργία πανικού

Ταμπλό 

3η  σειρά Χώρος αποσκευών

Κλειδί με τηλεχειρισμό



Tiffany grey

Sepia beige

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Metallic grain

Wood grain

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Grand White Fine Silver 

Cyber Grey Space Black Wine Black )

Tiffany grey

Δέρμα
TPU 

(Συνθετικό δέρμα)

TPU 
(Συνθετικό δέρμα)

Ύφασμα

Sepia beige

Δέρμα Ύφασμα

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Χρωμιομένη μάσκα 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

* 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 Συνεργάτες SsangYong για τις ακριβείς λεπτομέρειες των οχημάτων που
διατίθενται στην περιοχή σας.

Προβολείς xenon με αυτόματη ρύθμιση ύψους δέσμης (25W)

Υαλοκαθαριστήρες τύπου λεπίδας
Πίσω σπόιλερ με τρίτο φως φρένων
16’ ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 225/65R
17” ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 235/60R (2WD)
17” ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 225/65R (4WD)
Κιτ επισκευής ελαστικού
Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος
Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

Χρωμιομένες λεπτομέρειες στις πόρτες 
Φλας στα φτερά

Xρωμιομένες πλαϊνές λεπτομέρειες 
Aνοξείδωτα μαρσπιέ στο εσωτερικό των θυρών
Ράγες οροφής
Κεραία ραδιοφώνου στην οροφή
Ηλεκτρικά συρόμενη ηλιοροφή
Λασπωτήρες

Λαμπτήρες τύπου προτζέκτορα
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι

6 ηχεία

“Eco”Cruise control 
Δερμάτινο, θερμαινόμενο τιμόνι
Αμορτισέρ αερίου εμπρός καπό και πόρτας χώρου
αποσκευών
Φιμέ κρύσταλλα περιφερειακά
Αντηλιακά κρύσταλλα στο εμπρός παρμπρίζ και τις εμπρός
πόρτες 
Φιμέ κρύσταλλα στις πίσω πόρτες και στην πόρτα του χώρου
αποσκευών
Αισθητήρες βροχής
Θερμαινόμενο πίσω τζάμι
Σύστημα αποφυγής αποφόρτισης μπαταρίας
Κεντρική κονσόλα με ποτηροθήκες
Θήκες στην οροφή 
Σκιάδια με φωτισμό στο καθρέφτη
Φορητό τασάκι
Γάντζος τσαντών 
Εργαλειοθήκη στο χώρο αποσκευών
Θήκη γυαλιών ηλίου
Σύστημα απόψυξης υαλοκαθαριστήρων

Κρυφός φωτισμός για την 2η σειρά καθισμάτων
Θέσεις για χάρτες στο εσωτερικό των θυρών

Πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων
Αμορτισέρ αερίου
Ρεζερβουάρ 80 λίτρων
Υδραυλική υποβοήθηση τιμονιού
Υποβοήθηση τιμονιού μεταβαλλόμενη ανάλογα με την ταχύτητα

Ρύθμιση κλίσης τιμονιού
Ποδόφρενο
Αεριζόμενοι δίσκοι σε όλους τους τροχούς

Μπεζ επένδυση ταμπλό, κονσόλα και θυρών με
απομίμηση ξύλου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Ασημί επένδυση ταμπλό, κονσόλας και θυρών με
μεταλλικές λεπτομέρειες

Χρώμα εσωτερικού Tiffany grey με μεταλλικό φινίρισμα

Κεντρικός πίνακας οργάνων
Πατάκια
Θήκη χαμηλά στο ταμπλό 
Λεβιές αυτόματου κιβωτίου με επένδυση δέρματος ή
απομίμησης ξύλου
Λεβιές χειροκίνητου κιβωτίου με επένδυση δέρματος 

Ευανάγνωστα όργανα “Supervision”
Υπολογιστής ταξιδιού

ΕΥΚΟΛΙΑ

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
Θύρες USB και AUX

Bluetooth
RDS system

Ηχοσύστημα 2DIN MP3/CD 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αυτοφερόμενο αμάξωμα με εμπρός και πίσω υποπλαίσια για
την απορρόφηση μετωπικών και πλαγιομετωπικών
συγκρούσεων και χαμηλά επίπεδα θορύβου (NVH).
Μετωπικοί αερόσακοι και ζώνες ασφαλείας με περιοριστές
φορτίου και προεντατήρες

Ηλεκτρονικός κατανεμητής δύναμης πέδησης και σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος των τροχών

Πλευρικοί αερόσακοι

Hλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας (ESP) με Σύστημα
Υποβοήθησης Πέδησης (EBA) και Σύστημα Ενεργής
Προστασίας Ανατροπής (ARP)
Σύστημα συγκράτησης παιδικού καθίσματος ISO-FIX 
Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με προειδοποίηση
τριών σταδίων
Παιδικές ασφάλειες θυρών
Αναδιπλούμενο τηλεχειριζόμενο κλειδί με λειτουργία πανικού
Immobiliser
Φώτα ημέρας
Εμπρός και πίσω φώτα ομίχλης
Εμπρός προβολείς με αυτόματη ρύθμιση δέσμης
Κλειδαριές με αυτόματο κλείδωμα 
Φωτισμός θυρών 
Ηλεκτρικό παράθυρο οδηγού με αυτόματη λειτουργία
Κολόνα τιμονιού ασφαλείας 
Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Ελαστικών (TPMS)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Χειροκίνητος κλιματισμός

Αεραγωγοί στις πίσω θέσεις για αποτελεσματικότερη
κυκλοφορία του αέρα
Σύστημα ελέγχου της ποιότητας του αέρα 
Φίλτρο αέρα

Αυτόματος κλιματισμός με αισθητήρα θερμοκρασίας και
ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας

Σύστημα προθέρμανσης καμπίνας επιβατών PTCH

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού προς 8 κατευθύνσεις
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
2 / 2 / 3 διαμόρφωση θέσεων
Αφαιρούμενα καθίσματα 3ης σειράς
Καθίσματα 2ης σειράς που μετατρέπονται σε τραπεζάκι
Υφασμάτινες επενδύσεις σε μπεζ ή γκρι απόχρωση
Καλύμματα καθισμάτων TPU 
Δερμάτινες επενδύσεις
Προσκέφαλα καθισμάτων 1ης σειράς με ρύθμιση κλίσης

Ζώνες ασφαλείας 2ης  σειράς καθισμάτων με ρύθμιση
ύψους

ΜΗΧΑΝΙΚΑ

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων με ένδειξη αλλαγής
σχέσης
Ε-Tronic αυτόματο κιβώτιο 5 σχέσεων, με λειτουργία
ασφαλείας “Winter”

Λεβιές κιβωτίου για δυναμικότερη οδήγηση

155ps 2.0L e-XDi πετρελαιοκινητήρας με CDPF

Σύστημα Τετρακίνησης κατ’επιλογήν με δυνατότητα
εμπλοκής εν κινήσει (Part time 4WD)

Εμπρός ανάρτηση με διπλά ψαλίδια και ελατήρια



ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

2WD 4WD

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

3,000

5,130

1,620

1,610

1,915

1,815
(1,850)

16" ζάντες αλουμινίου με ελαστικά P225/65 

2WD 4WD

17” ζάντες αλουμινίου με ελαστικά P235/60 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL 2.0 (W/CDPF)

2WD
5AT

4WD
5AT6MT

EURO 5
ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΡΥΠΟΙ
5,130

1,915

1,815 (1,850 : με ράγες οροφής)

1,610

1,620

975

1,155

3,000

19.4

18.6

18.9

185

200

5.7

2,750

1,968 ~ 2,040

2,000

1,992 ~ 2,064 2,104 ~ 2,173

750

Πετρέλαιο

1,998

86.2×85.6

16.5 : 1

4 σε σειρά

114/3,400 ~ 4,000

155/3,400 ~ 4,000

360/1,500 ~ 2,800

36.7/1,500 ~ 2,800

190/1,000

180

199

7.5

9.8

6.3

181

205

7.8

9.9

6.6

181

212

8.1

10.1

6.9

2,750 2,850

Συνολικό μήκος

Συνολικό πλάτος

Συνολικό ύψος

Μετατρόχιο

Πρόβολοι

Mεταξόνιο

Γωνία προσέγγισης

Γωνία φυγής

Γωνία ράμπας

Ελάχιστος κύκλος στροφής

Ελάχιστη απόσταση από
το έδαφος

Μικτό βάρος

Βάρος (κενό)

Καύσιμο

Μικτό βάρος τρέιλερ

Κυβισμός

Διάμετρος Χ Διαδρομή

Σχέση συμπίεσης

Αριθμός κυλίνδρων / διάταξη

Ιπποδύναμη

Ροπή

Ροπή (low end)

Μέγιστη ταχύτητα

CO2 (συνδυασμένος κύκλος)

Συνδυασμένος κύκλος

Αστικός κύκλος

Εκτός πόλης

χιλ.

χιλ.

χιλ.

χιλ.

χιλ.

χιλ.

χιλ.

χιλ.

μοίρες

μοίρες

μοίρες

χιλ.

χιλ.

μετ.

κιλά

κιλά

κιλά

κιλά

-

κ.εκ.

χιλ.

-

-

kW/σ.α.λ.

ps/σ.α.λ.

Nm/σ.α.λ.

kg./σ.α.λ.

Nm/σ.α.λ.

χλμ./ώρα

γρ./χλμ.

λιτ./100 χλμ.

λιτ./100 χλμ.

λιτ./100 χλμ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΑΡΗ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Εμπρός

Πίσω

Εμπρός

Πίσω

Εμπρός

Πίσω

Με φρένα

Χωρίς φρένα

* Η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες της διαδρομής  και το στυλ οδήγησης. 
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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

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




