AZ ÚJ

Az új MUSSO

A KALANDHOZ

VEZETŐ ÚT
Az új Musso végre megérkezett: stílusa merészebb és dinamikusabb, mint valaha.
A látványos és magabiztos új Musso aszfalton és terepen egyaránt készen áll minden kalandra.
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LENY GÖZ DIZÁJN,

MEGGYŐZŐ DINAMIZMUS
A merész stílusú, er t l duzzadó vonalakkal rendelkez új Musso a klasszikus pickupok ideális
arányaival rendelkezik, kiállása ugyanakkor er teljes és látványos.
A modell kiválóan teljesít terepen, de a városban is otthonosan mozog: tökéletes társ,
legyen szó munkáról vagy szórakozásról.

Fekete hűt maszk
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MINDEN

UTAT URAL
Sportos, dinamikus megjelenéséhez méltó módon az új Musso kiemelked vezetési élményt
kínál. Az új Musso közvetlen és kezes viselkedése révén a kategória legkiválóbb teljesítményét
nyújtja. Az új Musso minden környezetben helyt áll: rendelkezik a pickupoktól ma már elvárt
terepalkalmassággal, míg városban vagy autópályán a személyautók kifinomultságával mozog.

4X4 embléma (csak 4WD modell)
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ÉLVEZETES ÉS

ALKALMAZKODÓ
Kedveli a kalandokat, ugyanakkor a mindennapokban megbízható gépjárműre
van szüksége? Az új Musso minden fronton helytáll.
Az új Mussót rendkívül sokoldalúvá teszi széles, hosszú platója.
Akár sportfelszerelést szállít, akár munkaeszközöket, az új Musso minden
helyigényt maximálisan kielégít.

1300 mm

1570 mm
570 mm

1011ℓ

(Plató kapacitás: VDA szerint)
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AZ ÚJ MUSSO GRAND

A képen látható jármű fekete külső optikai csomaggal van felszerelve.
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KOMPROMISSZUMOKTÓL
MENTES,

ERŐTELJES
FORMAVILÁG

Ԯ

Az új Musso Grand olyan teljes értékű pickup, amely
a korral lépést tartva a legfejlettebb technológiákat kombinálja
a hagyományos platós járművek praktikus jellemz ivel.
Az új Musso Grand stílusa merészebb és er teljesebb,
mint valaha.

ԯ

Ԯ XENON fényszórók
ԯ Krómozott hűt maszk
 LED els ködfényszóró
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MÉG PRAKTIKUSABBRA

TERVEZVE

Az új Musso Grand: páratlan megjelenés, minden ízében praktikus stílus.
Dinamikus formatervét a kerékívek telt domborulatai és a kombinált hátsó lámpatestek
teszik még er teljesebbé. A plató négy sarkában kihajtható rakományrögzít fülek segítik
a rakomány egyszerű, biztonságos rögzítését.
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KIEMELKED EN

OTTHONOS
Az új Musso Grand nem tagadja meg hagyományos pickup gyökereit:
nem csupán a mindennapi ingázásban jár az élen, de természeti és
munkakörnyezett l függetlenül a legváltozatosabb feladatkörökben helyt áll,
a mez gazdaságtól az épít iparig. Különösen hosszú platójának köszönhet en
az új Musso Grand azoknak az ügyfeleknek az igényeit is kielégíti, akik az
átlagosnál tágasabb, sokoldalúbb rakfelületre vágynak. A fülke praktikumát

1610 mm

1570 mm

és tárolási megoldásait innovatív kialakítás fokozza.

570 mm

1262ℓ

(Plató kapacitás: VDA szerint)
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PRÉMIUM BELS TÉR
Foglaljon helyet az új Musso Grand prémium kivitelű fülkéjében, és lenyűgözi a kényelmi és praktikus részletek széles választéka. A fülke minden pontján érvényesülő,
prémium anyaghasználat még tovább erősíti a luxushangulatot, míg a bőséges alapfelszereltség arra utal, hogy a tervezők minden téren igyekeztek kielégíteni az
ügyfelek igényeit és szükségleteit.

12.3" Supervision TFT-LCD műszeregység

Fűthet b r kormánykerék

Panoráma kamerarendszer

Apple CarPlay és Android Auto

Automata sebességváltóval szerelt kivitel

A felhasználó a kijelzőhöz csatlakoztathatja okostelefonját, hogy
telefonhívásokat intézhessen, ellenőrizhesse bejövő üzeneteit,
illetve zenét hallgathasson.

padlókonzolja

Animation mode
Regular mode

* 17 nyelv, köztük 5 kelet-európai (magyar, cseh, román, szlovák, lengyel)
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RPM-linked mode
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MINDEN EDDIGINÉL
KIFINOMULTABB ÉS TÁGASABB
Az új Musso Grand a kategória legjobb helykínálatát és kényelmét biztosítja,
külső megjelenése dinamizmust sugall, a belső tér meghatározó
eleme a visszafogott luxus. A kecses, letisztult kabin széles, szellős térérzettel
és optimális komforttal csábít. A lágy, finom tapintású Nappa bőrülések is
kihangsúlyozzák az új Musso részletekbe menő igényességét.

B séges fér hely hátul
Az új Musso Grand belső terét úgy alakították ki,
hogy a második üléssoron sík padló fogadja az utasokat.
A lábtér ennek megfelelően kiemelkedő, míg a hátsó ülések
27°-os dőlésszöge optimális pihenést tesz lehetővé.

Fűthet els és hátsó ülések
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Szell ztethet els ülések

Kapaszkodók az A-oszlopon
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A SZABADSÁGHOZ VEZET ÚT IZGALMA
Az új Musso Grand élete legnagyobb kalandját ígéri Önnek. Az összkerékhajtási (4x4) rendszer az útés menetviszonyok függvényében optimális mértékben osztja meg a hajtóerőt az első és hátsó kerekek
között, mindenkor maximális tapadást, erőátvitelt és biztonságot szavatolva. Megnőtt a motorteljesítmény,
köszönhetően az új turbófeltöltőnek, amely ráadásul az üzemanyag-fogyasztást is csökkenti,
így az új Musso egyszerre takarékosabb és jobban gyorsul.

E-XDI 220 DÍZELMOTOR

KAPCSOLHATÓ 4WD
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A kapcsolható összkerékhajtást a vezet a változó
út- és terepviszonyok függvényében aktiválhatja.
A rendszer takarékosabban és biztonságosabban
üzemeltethet , mint az állandó összkerékhajtási
rendszerek.

441

csúcsteljesítmény
ényy
LE / 3800/perc

Maximális
forgatónyomaték
ték /
1600~2600/perc
erc

* 6MT: maximális
forgatónyomaték 400 Nm /
1400~2800/perc

2WD
normál áttétel
4WD
normál áttétel
4WD
terepáttétel (felező)

AISIN HATFOKOZATÚ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ
A széles áttételi tartomány a legváltozatosabb útviszonyok mellett biztosít optimális váltásokat. A stabil
sebességszabályozásnak köszönhet en az automata sebességváltó finoman kapcsolhat. A kézi üzemmód
(fel- vagy visszaváltás) közvetlen gázreakciókkal biztosít dinamikusabb vezethet séget.
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KIEGYENSÚLYOZOTT VEZETHET SÉG,
MAXIMÁLIS STABILITÁS

A hagyományos önhordó karosszériákkal szemben az új Musso Grand motorja és felfüggesztése egy újszerű
"quad frame" vázszerkezethez csatlakozik. Az ultra nagy szakítószilárdságú acélból készült négyes szerkezet
rendkívül hatékonyan szűri ki a durva terepen vagy fekvőrendőrökön áthaladó járművet érő ütéseket, ezzel
optimális szilárdságot és stabilitást szavatolva. Az új Musso ötlengőkaros felfüggesztése akár 495 kg-mal
terhelhető, az új Musso Grand ötlengőkaros felfüggesztésének teherbírása eléri az 505 kg-ot, míg a hátsó laprugós
felfüggesztés könnyedén birkózik meg akár 710 kg-os terheléssel. Ezen túlmenően a felfüggesztési rendszerek
kifinomult, stabil és komfortos rugózást eredményeznek, még terepen is.

Gyűr d zóna-keret
A váznak azt a részét nevezzük
gyűrődőzónának, amely frontális ütközés esetén a
legnagyobb mértékben képes elnyelni az ütközés energiáját.
Ezt a keretet úgy alakítottuk ki, hogy az erők hatékony
elnyelésével óvja az utasokat a sérüléstől.
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Quad frame
Az önhordó vázszerkezetekkel ellentétben
a motort és a felfüggesztést közvetlenül a vázra
rögzítették. Ezzel kiszűrhetők az egyenetlen talajon vagy
fekvőrendőrön áthaladó járművet érő ütések, ami maximális
menetstabilitást eredményez.

Ötleng karos hátsó felfüggesztés

Laprugós hátsó felfüggesztés (csak Musso Grand only)

A bal és jobb oldalon egyaránt rögzített tengely még
egyenetlen útfelületen is finom rugózást biztosít.
Ez a konfiguráció optimális terepjárásra.

A kiemelkedő vontatóképességű új Musso Grand akár nehéz
terhek cipelése esetén is finoman rugózik, és pontosan
vezethető marad.
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MINDENHOL, MINDENT KÉZBEN TARTHAT
Az új Musso Grand fejlett vezetéstámogató rendszerei minden útviszonyok mellett biztonságos vezethetőséget szavatolnak. A menetstabilizáló elektronikai rendszer az utasok
védelme érdekében akkor is segít fenntartani a haladási irányt, ha egy vagy több kerék elveszíti a tapadást, míg az autonóm vészfékező rendszer (AEB) fenyegető ütközés
észlelése esetén automatikusan működésbe hozza a fékrendszert, hogy minimálisra csökkentse a súlyos baleset kockázatát.

A LEGÚJABB TECHNOLÓGIÁK

Autonóm vészfékez rendszer (AEB)

Ráfutásos ütközésre figyelmeztet rendszer (FCW)

Biztonsági távolság figyelmeztet (SDA)

Elüls gépkocsi indulására figyelmeztet (FVSA)

Észleli a mozgó vagy egy helyben álló járműveket, és
figyelmezteti az akadályra a vezetőt, ezzel segítve az ütközés
elkerülését vagy a baleset súlyosságának mérséklését.

Figyelmezteti a vezetőt, ha jármű vagy gyalogos kerül a
gépkocsi útjába.

Figyelmezteti a vezetőt, ha a követési távolság a biztonságos
érték alá csökkent.

Felugró üzenettel és hangjelzéssel emlékezteti a vezetőt,
hogy az előtte álló jármű elindult.

Távolsági fényszóró assisztens (HBA)

Éberség felügyeleti rendszer (DAA)

Biztonságos kiszállásra figyelmeztet (SEW)

Hátsó keresztforgalom-figyel fékez funkcióval (RCTA-i)

Szemből érkező jármű észlelése esetén automatikusan
tompított világításra kapcsol, ezzel leegyszerűsítve az
éjszakai vezetést.

Amennyiben a DAA rendszer úgy észleli, hogy jelentősen
lankad a vezető figyelme, hangjelzéssel, illetve a
műszeregységben megjelenő grafikával figyelmeztet a
veszélyre.

Figyelmezteti a vezetőt, amennyiben a holttérben közeledő
járművet észlel, miközben egy utas az ajtót kinyitva kiszállni
készül.

Ha tolatás közben közeledő autó készül keresztezni az
utunkat, az RCTA hangjelzéssel figyelmeztet, majd a fékeket
automatikusan működésbe hozva megállítja az autót, ezzel
csökkentve az ütközés kockázatát.

ÚJ
Sávtartó asszisztens (LKAS)
Az LKAS előre tekintő kamera segítségével felügyeli a sáv szélét jelző felfestéseket. Amennyiben azt érzékeli, hogy a jármű irányjelzés nélkül készül átlépni a felfestésen,
automatikusan úgy módosítja az elektromos szervokormány működését, hogy a gépkocsit a sávban tartsa.
* Sávelhagyásra figyelmeztető jelzéssel (LDW) együtt

Sáv középvonalában tartó asszisztens (CLKA)
Az előre tekintő kamerát alkalmazó rendszer észleli a sáv szélét jelző felfestéseket, illetve a szomszédos sávban közlekedő járműveket, és saját sávja közepén tartja a gépkocsit.

Holttérfigyel rendszer, vészhelyzeti beavatkozással (BSA)
Automatikus fékrásegítést alkalmaz, amennyiben sávváltás közben úgy érzékeli, hogy fennáll a holttérben haladó járművekkel való ütközés veszélye.
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MINDEN TEREPEN MAGABIZTOS FELLÉPÉS
Az új Musso Grand kompromisszumoktól mentes ütközésbiztonságáról fejlett légzsákrendszer gondoskodik:
etstabilizáló elektronikai
a vezetőt és utasait elülső, oldalsó és függönylégzsákok védelmezik. Az új Musso menetstabilizáló
rendszere folyamatosan ellenőrzi az útviszonyokat, felügyelve az iránytartást.
hatás
Amennyiben szükséges, az ESP a motorteljesítmény automatikus módosításával, a fékhatás
kerekenkénti szabályozásával segít fenntartani a jármű stabilitását. Meredek, csúszós
emelkedőn a zárható di erenciálmű biztosít állandó erőátvitelt, javítva
a modell szuverén vontatási képességét.

6 LÉGZSÁK
1
3, 4

Vezet oldali légzsák
Vezet és utasoldali oldallégzsákok

2
5, 6

Utasoldali légzsák
Függönylégzsákok

Vészfékezésre figyelmeztet jelzés (ESS)

Lejtmenet vezérl (HDC)

Visszagurulás-gátló (HSA)

Start-stop rendszer (ISG)

Biztonsági öv figyelmeztetés (SBR)

Fogaslécre ható, elektromos
szervokormány (R-EPS)

Menetstabilizáló rendszer (ESP)
Aktív borulás gátló (ARP)
Fékaszsisztens (BAS)
Vontatmány-lengés felügyelet (TSC)
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Önműköd mechanikus differenciálzár
Sáros, havas útfelületen könnyen megcsúszik vagy a levegőbe emelkedik egy
kerék. A zárható di erenciálmű hatására az egy tengelyen lévő kerekek azonos
fordulatszámmal forognak, így a jármű képes helyreállítani a tapadást és
erőátvitelt.
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STÍLUS ÉS PRAKTIKUM
KÜLSŐ

UTASTÉR

Kettős intelligens kulcs

Automatikus ajtózár

XENON fényszórók

Kombinált hátsó lámpatestek

LED első ködfényszóró

Műszeregység 3,5 colos fedélzeti
számítógép kijelzővel

8" inteligens audiorendszer

2DIN méretű audiorendszer
MP3-lejátszóval

Kétzónás, automatikus klímaberendezés /
kézi szabályozású légkondicionáló

Integrált kapcsolómodul

Hazakísérő világítás

Üdvözlő világítás

Motoros ablakemelő becsípődésgátló
funkcióval

Hővédő üveg fűthető szélvédő az
ablaktörlő lapátoknál

Tolatókamera

Kormánykerékre szerelt kezelőszervek és
tempomat vezérlés

Tengelyirányban állítható kormányoszlop

Magasságában állítható kormányoszlop

Előre tekintő kamera modul, automatikus
vezérlésű fényszórók és esőérzékelős
ablaktörlők

USB csatlakozó, elektromos aljzat

Keréknyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) /
Defektjavító szett

Napfénytető becsípődésgátló funkcióval

Divatos tetősínek

Megerősített hátfal

Parkoló asszisztens

Napellenző, beépített világítással

Tetőkonzol LED térképolvasó lámpákkal

Második üléssori középső kartámasz,
pohártartóval

Kesztyűtartó, tárolórekesz
a padlókonzolon

Rakományrögzítő fülek a platón
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SZÍNEK

KÜLSŐ SZÍNEK

BELSŐ SZÍNEK

Fekete ülések, fekete tet kárpit

Grand fehér (WAA)

Silky White gyöngyház (WAK)

Marble grafit (ACM)

Amazonia zöld (GAM)

Nappa bőrülések

Műbőr

(hőre lágyuló poliuretán)

Fekete ülések, szürke tet kárpit

Szőtt

Nappa bőrülések

Műbőr

(hőre lágyuló poliuretán)

Barna ülések, fekete tet kárpit

Szőtt

Nappa bőrülések

KERÉKTÁRCSÁK

Indian vörös (RAJ)
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Atlantic kék (BAU)

Galaxies szürke (ADB)

Space fekete (LAK)

17" acél
keréktárcsák

17" könnyűfém
keréktárcsák

18" könnyűfém
keréktárcsák

18" fekete könnyűfém
keréktárcsák

20" „Sputtering” könnyűfém
keréktárcsák
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2040 Budaörs, Szabadság utca 117.
Tel.: +36 1 451 4851,
Email: info@ssangyong.hu

13th Fl, Times Square A-dong, 15, Yeongjung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
www.smotor.com/en
www.facebook.com/ssangyongglobal
www.instagram.com/ssangyong_global
A katalógusban bemutatott felszereltségi elemek egy része feláras opció, illetve nem rendelhető
minden modellhez, vagy minden piacon. A műszaki adatok és a felszereltségek előzetes bejelentés
nélküli módosíthatóak. A legfrissebb információkért forduljon a legközelebbi márkakereskedőhöz.
Magyarországon a Musso Grand elérhető, a rövid platós (Musso) változat nem rendelhető modell.
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