Skutečný pick-up.

VÁŠ ZNAČKOVÝ PRODEJCE:

Obrázky uvedené v katalogu slouží pouze jako ilustrace. Standardní a volitelné prvky
jednotlivých úrovní výbavy mohou být v případě jednotlivých modelů odlišné. Pro přesné
informace zkontrolujte specifický ceník nebo se informujte v naší značkové prodejně.

WAE Kft.
2051 Biatorbágy,
Budai út 16.
www.ssangyong.cz

PROSTORNÝ A SPOLEHLIVÝ
Musso Grand je skutečný pick-up; poskytuje
maximální praktičnost a spolehlivost.

Xenonové světlomety zajistí vysokou
viditelnost v noci; integrované LED
denní svícení a LED směrovky – to vše ve
znamení jednoduchosti

Směrovky integrované do vnějších zpětných zrcátek

Maska chladiče s designem křídla propůjčuje vozidlu větší hloubku a dynamičtější vzhled.

PŘESVĚDČIVÉ SEBEVĚDOMÍ
Zatímco kapota a plochy blatníků svými výrazně vedenými liniemi přitahují pohledy,
chromový pás protínající masku chladiče poskytuje přední části vozu charakteristický a jedinečný vzhled.
Vytříbený design pak dokreslují kulatá mlhová světla.

DESIGN

04. 05.

Plastový rám jako doplněk nákladového
prostoru

Kombinovaná zadní světla

Uvnitř nákladového prostoru
– Upevňovací prvky
– 12V elektrická zásuvka

JEDINEČNÝ A PRAKTICKÝ
Charakteristické tvary karoserie doplňují výrazné boční linie. Do stran protažená světla
a světelné odrazky zvyšují viditelnost vozidla z boku. To vše v zájmu větší bezpečnosti.
Nákladový prostor je vybaven speciální ochrannou vrstvou a záchytná oka
umístěná v rozích umožňují bezpečné upevnění nákladu.
Na boční straně nákladového prostoru se nachází 12V elektrická zásuvka.

06. 07.

VŠESTRANNOST

Musso Grand je vynikajícím řešením jak pro pohodlnou jízdu na
silnici, tak i pro těžké pracovní úkoly v náročném terénu

VŠESTRANNOST

08. 09.

KOMFORTNÍ A PROSTORNÝ INTERIÉR

KOMFORTNÍ A
PROSTORNÝ INTERIÉR
O pohodlné cestování se postarají komfortní a ergonomická sedadla. Do držáků nacházejících se ve výplních dveří
můžete snadno umístit láhve s vodou, mapy a jiné potřebné předměty.
Na středové konzoli naleznete USB přípojku, zapalovač
cigaret/ 12V elektrickou zásuvku a dva držáky nápojů.
Cestující na zadních sedadlech mají k dispozici držáky
nápojů a madla umístěná na B sloupcích, která usnadňují
nastupování a vystupování. Vnitrní provedení je dostupné
ve trech barevných kombinacích:
Vnitřní provedení je dostupné ve třech barevných
kombinacích:

Hnědý interiér, černé čalounění stropu

– Černý interiér, šedé čalounění stropu
– Hnědý interiér, černé čalounění stropu

Černý interiér, šedé čalounění stropu
INTERIÉR

10. 11.

POHODLÍ, PALUBNÍ INFORMACE
A ZÁBAVA

SUPERVISION PŘÍSTROJOVÁ DESKA

S Musso Grand se jízda stává příjemným zážitkem: nastavitelný, teleskopický sloupek řízení umožní nalézt
vhodnou polohu za volantem řidičům různých typů postav.
Ovládací prvky multifunkčního volantu a tempomatu jsou snadno dostupné.
Skvělý přehled o dění kolem vozidla
Čtyři externí kamery zobrazují 360° okolí vozidla, čímž se řízení při nižších rychlostech, jakož i parkování stává
bezpečnějším a snadnějším.
Moderní multi-mediální systém
Informační a zábavní systém Musso Grand je založen na dotykovém displeji s vysokým rozlišením,
podporujícím Apple CarPlay a Google Android Auto.
Multi-mediální systém dále obsahuje rádio, MP3 přehrávač, ukládání dat v reálném čase a USB konektor.

7 palcový TFT LCD-displej

DIGITÁLNÍ
RYCHLOMĚR
SE TŘEMI
REŽIMY
Normální režim

APPLE CARPLAY A GOOGLE ANDROID AUTO

3D KAMEROVÝ
SYSTÉM
S POHLEDEM
Z VÝŠKY

Animovaný režim

Režim kombinovaný s
otáčkoměrem

S chytrým telefonem připojeným k centrálnímu displeji
je možno telefonovat, přečíst zprávu i poslouchat hudbu
během jízdy.

Posilovač řízení přizpůsobující se
rychlosti / Vyhřívaný volant

360°

zorné pole

Kamera s
pohledem
dopředu

DISPLEJ
PALUBNÍHO
POČÍTAČE

Volitelný zvuk směrovek

Parkovací asistent

Kamera s
bočním
pohledem
Kamera s
pohledem
dozadu

Indikace směru natočení kol

Upozornění na poruchu
brzdových světel

12. 13.

PROSTORNÁ A
POHODLNÁ PŘEDNÍ I
ZADNÍ SEDADLA
Všechna sedadla mohou být vyhřívaná, cestující tak budou
cestovat pohodlně i v zimním počasí.
Ventilovaná přední sedadla naopak zajistí komfort v letních
měsících.

Mimořádný prostor na zadních
sedadlech
V otázce prostoru pro zadní cestující je
Musso Grand mimořádně velkorysé.

Elektricky ovládaná bederní opěrka pro sedadlo řidiče

Ventilovaná přední sedadla

Vyhřívaná přední a zadní sedadla
SEDADLA

14. 15.

Systém automatického nouzového
brzdění (AEB)

Upozornění na nebezpečí čelního nárazu
(FWC)

Systém sleduje pohybující se nebo odstavená vozidla a včasným upozorněním pomáhá zabránit srážce nebo snižuje její následky.

Upozorní řidiče, pokud se před auto
dostane jiné vozidlo nebo chodec.

NEJMODERNĚJŠÍ
SYSTÉMY PODPORY
ŘÍZENÍ
Bezpečnostní asistenční systémy Musso Grand dokáží včas
upozornit na případné kritické situace a pomoci řidiči vyhnout
se nebezpečí.
Mohou i částečně převzít řízení, což zvyšuje bezpečnost posádky i silničního provozu.

Upozornění na pohyb kolony (FVSA)
Upozorní řidiče vizuální a zvukovou
signalizací pokud se vozidlo vpředu
začne po rozjetí kolony vzdalovat.

POKROČILÁ
TECHNOLOGICKÁ
ŘEŠENÍ
Asistent změny jízdního pruhů (LCA)

Systém sledování mrtvého úhlu (BSD)

Sleduje zezadu rychle se přibližující
vozidla a při změně jízdního pruhu
upozorní řidiče na možné nebezpečí
blikajícím světlem zabudovaným do
vnějšího zpětného zrcátka.

Sleduje zezadu přibližující se vozidla
a vozidla nacházející se v mrtvém
úhlu a upozorní řidiče blikajícím světlem zabudovaným do vnějšího zpětného zrcátka na možné nebezpečí
kolize.

Systém upozorňující na vybočení z
jízdního pruhu (LDW)
Upozorní řidiče, jestliže vozidlo začne
opouštět svůj pruh, aniž by v daném
směru byla zapnutá směrovka.

Asistent dálkových světel (HBA)
Při zjištění naproti přijíždějících vozidel
automaticky sníží výšku světelného paprsku dálkových světel, čímž usnadňuje jízdu v noci.

Systém upozorňující na pohyblivé
překážky při couvání (RCTA)
RCTA detekuje blížící se vozidla, která
nejsou v době couvání viditelná. Jakmile zaznamená přijíždějící vozidlo, vydá
varovný signál.
AKTIVNÍ BEZPEČNOST

16. 17.

PLYNULÉ ŘAZENÍ, DVA TYPY ZADNÍ NÁPRAVY

Musso Grand dodávaný s 2,2 litrovým Xdi-220 naftovým motorem nabízí dva typy zadní nápravy. 5-ti prvková zadní tuhá
náprava poskytuje vynikající držení na silnici a jízdní komfort. Verze se zadními listovými pružinami nabízí vyšší užitnou
hmotnost vozidla.

PŘEPÍNATELNÝ
POHON VŠECH KOL
Přepínatelný pohon všech kol poskytuje řidiči možnost systém vypínat
nebo zapínat v závislosti na měnících se podmínkách na silnici nebo v
terénu. Toto má pozitivní vliv na bezpečnost a hospodárnost jízdy.

2WD
Dlouhý
převod

4WD
Dlouhý
převod

4WD
Krátký
převod

AISIN 6 RYCHLOSTNÍ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
Výjimečný rozsah převodů zajišťuje optimální plynulost řazení rychlostí v závislosti na
odlišných jízdních podmínkách. Management přeřazování rychlostních stupňů udržuje pocit průběžného řazení. Manuální režim poskytuje rychlou odezvu v zájmu ještě
dynamičtějšího jízdního projevu.

ZADNÍ TUHÁ
NÁPRAVA S LISTOVÝMI
PRUŽINAMI

5-TI PRVKOVÁ
ZADNÍ TUHÁ NÁPRAVA

Díky svým výjimečným vlastnostem poskytuje Musso Grand hladkou jízdu a vynikající
jízdní vlastnosti i v případě naložení, či tažení
těžkých nákladů.

Osa připevněná na levé a pravé straně
poskytuje komfortní cestování na hladkém,
či nerovném silničním povrchu, tak i v
terénu.

NAFTOVÉ MOTORY

e-XDi 220
Zdvihový objem

2.157 cm³
Max. výkon

181 k
4.000 ot/min

Max. točivý moment

420 Nm
1.600~2.600 ot/min

POHONNÉ ÚSTROJÍ | PŘEVODOVKA | ZAVĚŠENÍ | MOTOR

18. 19.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Musso Grand je vybaven šesti airbagy, mezi nimiž jsou například i hlavové airbagy, které zabezpečují zvýšenou ochranu cestujících na předních i na zadních
sedadlech. Elektronický jízdní stabilizační systém nepřetržitě sleduje jízdní podmínky i stav vozidla a v souladu s nimi nastavuje výkon motoru a brzd tak, aby
řidič neztratil kontrolu nad vozidlem. Uzavíratelný diferenciál zvyšuje přilnavost při jízdě na strmém nebo v kluzkém terénu a současně zvyšuje přenášený
kroutící moment.

ESP

Elektronický stabilizační systém

Elektronický stabilizační systém (ESP) +
Aktivní ochrana proti převrácení (ARP) +
Brzdový asistent (BAS)

Systém nouzového zastavení (ESS)

UZAVÍRATELNÝ DIFERENCIÁL

6 AIRBAGŮ

Pro případy, kdy na povrchu pokrytém blátem nebo
sněhem jedno kolo proklouzne nebo se při průjezdu
terénem zvedne do vzduchu, uzavíratelný diferenciál
bude otáčet obě kola na jedné nápravě současně. To
umožní vozidlu získat zpět trakci.

1
2
3, 4
5, 6

Asistent rozjezdu do kopce (HSA)

Asistent sjezdu z kopce (HDC)

Airbag na straně řidiče
Airbag na straně spolujezdce
Boční airbag na straně řidiče a spolujezdce
Hlavové airbagy

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÉ SYSTÉMY

20. 21.

MASIVNÍ A PŘESTO TICHÝ
Čtyřvrstvý podvozkový rám „Quad Frame“ je vytvořen podle nové koncepce tak, aby ještě více ochránil prostor pro
cestující od hluku přicházejícího z povrchu vozovky a motorového prostoru. Tato konstrukce také významně snižuje
možnost poranění cestujících ve vozidle při havárii.
Tichý interiér
Rozměrnější gumové silentbloky snižují hluk a vibrace motoru jak při volnoběhu, tak i během jízdy. Horní i dolní části
dveřních a okenních rámů jsou vybaveny čtyřvrstvým těsněním pro snížení aerodynamického hluku.

Předsazená část podvozku slouží jako deformační zóna
Čtyřvrstvý rám podvozku „Quad Frame“

PŘEDSAZENÁ ČÁST PODVOZKU
SLOUŽÍ JAKO DEFORMAČNÍ ZÓNA

ČTYŘVRSTVÝ RÁM PODVOZKU
„QUAD FRAME“

Deformační zóna je umístěna v přední části rámu podvozku v oblasti, která je v případě čelní srážky nejvíce vystavena vnějším vlivům.
Tato deformační zóna dokáže výrazně pohltit vliv nežádoucí síly, a
chránit tak tělesnou integritu cestujících.

Celý rám podvozku je vyroben ze speciální čtyřvrstvé oceli s vysokou pevností, která chrání nejen v případě čelní,
ale i boční kolize.

PASIVNÍ BEZPEČNOST | PODVOZEK

22. 23.

PRAKTIČNOST A ESTETIKA
Musso je dokonalou volbou bez kompromisů pro ty, kteří hledají mnohostranné využití a sebejistý vzhled.

24. 25.

VÝJIMEČNÁ
KAPACITA
NÁKLADOVÉHO
PROSTORU
Kapacita nákladového prostoru, výjimečná ve své kategorii, splňuje
požadavky kladené náročnými pracovními úkoly i zároveň umožňuje
opravdu aktivní trávení volného času.

MUSSO GRAND
MUSSO Grand

26. 27.

PŘIPRAVEN DO AKCE
Musso Grand je vůz s nadčasovým vzhledem, který poskytuje
mnohem více, než co lze od běžného pick-upu očekávat!

STYL A POHODLÍ

570 mm

1.610 mm

1.570 mm

Okna s možností dálkového ovládání
inteligentním klíčem

Automatické uzavírání dveří

Světlomety vybaveny funkcí zpožděného
vypnutí „vítej doma“.

Přivítací systém

Rozměry nákladového prostoru

Palubní ukazatele s 3,5 palcovým
multi-funkčním displejem

Teleskopický sloupek řízení

Sloupek řízení s možností naklonění

Čelní sklo s ochranou proti UV záření a s
funkcí odmrazování stěračů

Bezpečnostní elektrická okna

Přední mlhové světlomety

Anténa

Zesílené dveře nákladového prostoru

8 palcový inteligentní audiosystém

2 DIN audio s MP3 přehrávačem

Dálkové ovládání audio systému, palubního
počítače a tempomatu na volantu

Střešní ližiny

Elektrické střešní okno

Sada na opravu pneumatik

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Parkovací asistent

Plně automatická dvojzónová klimatizace /
Manuální klimatizační zařízení

Ostřikovače světlometů, automatické
stěrače

Integrovaný spínací modul
STYL A POHODLÍ

32. 33.

POHODLÍ

NABÍDKA BAREV

KOLA

BARVA INTERIÉRU
17 palcová ocelová kola

17 palcová ALU kola

Nappa kůže

Taft textilie

Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem a
osvětlením

Bezpečnostní světla zabudovaná do dveří

Oka pro upevnění nákladu

Odkládací prostor na střešní konzole

Držák lahví

DC output v nákladovém prostoru

Přední kamerový modul s dešťovým
senzorem a jednotkou pro automatické
zapínání dálkových světel

USB konektor a 12V elektrická zásuvka

Držáky nápojů na zadních sedadlech

Úložný prostor před spolujezdcem
a pod loketní opěrkou

Dodatečná madla na B sloupku

18 palcová ALU kola

Inteligentní klíč

18 palcová ALU kola černá

20 palcová ALU kola „Sputtering“

BARVY EXTERIÉRU

Černý interiér, šedé čalounění stropu

Hnědý interiér, černé čalounění stropu

Bílá barva GRAND White
(WAA)

Bílá metalická barva Pearl
White (WAK)

Stříbrná metalická barva
FINE Silver (SAF)

Grafitová metalická barva
MARBLE Graphite (ACM)

Červená metalická barva
INDIAN Red (RAJ)

Modrá metalická barva
ATLANTIC Blue (BAU)

Hnědá metalická barva
MAROON Brown (OAW)

Černá metalická barva
SPACE Black (LAK)

Nappa kůže

POHODLÍ | NABÍDKA BAREV

34. 35.

