


A Ssangyong, Korea legrégebbi autógyártója több mint 60 éves történelme során 
mindig is 4x4 hajtású jármûvek gyártására specializálódott.
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A Guinness Rekordok Könyvében is jegyzett 
Korando modellsorozat legújabb tagja  
a 60 év során felhalmozott terepjárós szaktudást  
és tapasztalatot sûríti magába.
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Elônézeti kamera

Új kialakítású hûtôrács króm betétekkel

Erôt sugárzó vonalvezetésû motorháztetô

Teljesen új kialakítású projektoros fényszórók LED nappali 
fénycsíkkal

LED elsô ködlámpák integrált irányjelzôvel



Dinamikusabb és 
sportosabb 
kialakítású 
frontrész...
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…és az autó karakteréhez harmonikusan  illeszkedô, szintén megújult hátsó traktus.



Dupla krómozott kipufogóvégek

Sötétített oldalablakok és csomagtérablak  
(DLX és DLX Plus felszereltségek esetén)

Új, hangsúlyosabb márka logó

Teljesen új kialakítású, LED-es hátsó lámpatest Tolatókamera (DLX és DLX Plus felszereltség esetén rendelhetô)
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Minden elemében új, modern és minôségi  
anyagokból készült mûszerfal és ajtókialakítás.
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Fûthetô elsô és hátsó ülések

5 fokozatban dönthetô hátsó ülések

Szellôztethetô vezetôülés

Teljesen sík hátsó padló (4x4 hajtású változatok esetén is)



Kategóriájának legtágasabb utastere,  
mely mind az 5 utas számára fejedelmi kényelmet kínál.
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Az új Korando a fekete mellett választható bézs belsôvel...



...illetve akár tûzpiros bôrkárpitozással is.
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Kategóriájának egyik legtágasabb, alaphelyzetben 486 literes, 
rendkívül jól variálható csomagtere. 



60%-ban döntött hátsó ülés (984 l csomagtér)

Csomagtér roló

Teljesen síkba döntött hátsó ülések (1312 l csomagtér)

Csomagrögzítô háló Tárolórekeszek a csomagtérpadló alatt

40%-ban döntött hátsó ülés (814 l csomagtér) 
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Alacsony fogyasztású, csendes és rendkívül nyomatékos dízel és benzines motorok. 
Kategóriájában kiemelkedô, akár 2 tonnás vontatási kapacitással.



Az új Korando a megerôsített tartókeretnek és az újratervezett motorfelfüggesztésnek köszönhetôen közel 10%-kal 
még csendesebb is lett 

A váltást jelzô ikon a mûszerfalon 
az üzemanyag takarékos vezetést segíti

A 6 sebességes Aisin automata váltó az útviszonyokhoz 
és a sofôr vezetési stílusához igazítja a váltási pontokat

Az új D alakú kormánykerék kényelmes beszállást biztosít 
a sofôr részére

A továbbfejlesztett 6 sebességes manuális váltó még 
precízebb és fi nomabb váltásokat tesz lehetôvé 

A 178 lóerôs, ún. „Low-end-torque” dízel változat 

a kimagasló 400 Nm-es csúcsnyomatékát 

már a leggyakrabban használt 1500-2800-as 
fordulatszám-tartományban leadja, 

ezáltal dinamikus menettulajdonságokat 

és alacsony üzemanyag fogyasztást biztosít. 

Ráadásul kategóriájában egyedülálló módon 

már 1000-es fordulatszámon is 218 Nm 

nyomaték áll a vezetô rendelkezésre.e-XDI 2.2 közvetlen befecskendezéses, 
változó geometriájú turbodízel motor 

178 LE teljesítménnyel 

e-XGI 2.0 változó vezérlésû benzin motor 
149 LE teljesítménnyel
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Az elektromágneses tengelykapcsolóval ellátott, teljesen automatikus mûködésû Aktív AWD összkerékhajtás normál  
útviszonyok esetén a kisebb üzemanyag fogyasztás érdekében 100%-ban az elsô kerekeket hajtja. Amint az útviszonyok  
romlanak és a rendszer valamelyik kerék megcsúszását érzékeli, az elektronikus vezérlô egység a másodperc tört része alatt  
a hátsó kerekekhez irányítja a szükséges nyomatékot.

NORMÁL ÚTVISZONYOK ESETÉN 
Fôként az elsô kerekek hajtanak.

KÜLÖNÖSEN NEHÉZ TEREPEN
50:50 arányban fixre zárható nyomatékelosztás  
az elsô és hátsó tengelyek között (AWD Lock)  

a legextrémebb útviszonyok leküzdésére.

HAVAS-JEGES ÚTVISZONYOK ESETÉN
Automatikusan szabályozott nyomatékelosztás  

az elsô és hátsó tengelyek között  
a legjobb stabilitás érdekében.

A segédváz-kerethez csatlakozó 
MacPherson felfüggesztés vibráció-
mentes és nyugodt futást biztosít.

A négy lengôkar eloszlatja a futómûvet 
érô nagyobb erôbehatásokat és még 
a legfinomabb rázkódást is tompítja a 
tökéletes menetkomfort érdekében.

A teljesen szimmetrikus, egyenlô hosz-
szúságú féltengelyek alkalmazása kiváló 
egyenesfutást és kiegyensúlyozottságot 
biztosít.

Különösen nehéz terepen  
az AWD Lock funkció kapcsolásával  
50-50% arányban fixre zárható  
a nyomatékelosztás az elsô  
és hátsó tengelyek között. 

MACPHERSON 
RENDSZERÛ 
ELSÔ 
FELFÜGGESZTÉS. 

TÖBB LENGÔKA-
ROS HÁTSÓ  
FELFÜGGESZTÉS.



Az új Korando versenytársaitól eltérôen nem személyautóból átvett platformra,  
hanem kifejezetten terepjáró célokra kifejlesztett mûszaki alapokra épül. 
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Elektronikusan vezérelt aktív elsô fejtámlák Beépített 3 pontos biztonsági  
övek az összes utas részére

ISO-FIX gyermekülés rögzítési pontok Kikapcsolható utasoldali légzsák

Az Önök biztonsága a legfontosabb
Az új Korando-t úgy terveztük, hogy a legváratlanabb helyzetekben is  
megvédje Önt és családtagjait 



ESP NÉLKÜL

ESP NÉLKÜL

ESP NÉLKÜL

ESP NÉLKÜL

ESP-VEL

ESP-VEL

Elektronikus menetstabilizátor (ESP)
AZ ESP rendszer azonnal beavatkozik, ha valamelyik kerék  
megcsúszik, illetve a jármû alul- vagy túlkormányzottságát  
érzékeli. Az ESP rendszer részét képezik az ASR kipörgésgátló, 
az EBD automatikus fékerô elosztó, az ABS blokkolásgátló,  
az ARP aktív borulásgátló, a HSA visszagurulás-gátló  
és az BAS-ESS vészfékezés rásegítô és jelzô rendszerek,  
melyek folyamatosan figyelik a jármû viselkedését  
és az útviszonyok változását és még a potenciálisan veszélyes 
helyzetek kialakulása elôtt beavatkoznak a maximális  
biztonság érdekében. Így jelentôsen csökkentik egy esetleges 
baleset bekövetkeztének esélyét.

HSA HEGYMENET VEZÉRLÔ
Meredek úton való elindulás esetén  
a rendszer 2 másodpercig fékerôt fejt ki, 
hogy megakadályozza a jármû  
visszagurulását.

TPMS keréknyomás figyelô rendszer, mely folyamatosan ellenôrzi és a mûszerfalon is jelzi  
az egyes gumiabroncsok légnyomását. 

ESS VÉSZFÉKEZÉS JELZÔ
Vészfékezés vagy az ABS aktiválódása  
esetén az elakadásjelzô bekapcsolásával 
figyelmezteti a hátulról közelítô  
jármûveket a vészhelyzetre.
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ÜDVÖZLÔ FÉNY

ELÔNÉZETI KAMERA

AUDIO RENDSZER BLUETOOTH  
TELEFONVEZÉRLÉSSEL

FÛTHETÔ ABLAKTÖRLÔ LAPÁTOK

USB ÉS HDMI CSATLAKOZÓ

NAPFÉNYTETÔ BECSÍPÔDÉS-ÉRZÉKELÔVEL

ELEKTROMOS ABLAKEMELÔK ELÔL-HÁTUL AUTOMATIKUSAN SÖTÉTEDÔ  
BELSÔ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR

AUDIOVEZÉRLÉS A KORMÁNYKERÉKEN

SOLAR CONTROL UV SZÛRÔS ÜVEGEZÉS  
SÖTÉTÍTÉSSEL A HÁTSÓ ABLAKOKON

PARKOLÁST SEGÍTÔ RADAR ELÖL TOLATÓRADAR

FÛTHETÔ, ZÁRÁSKOR AUTOMATIKUSAN 
BEHAJLÓ KÜLSÔ TÜKRÖK

MANUÁLIS VAGY AUTOMATA 
KLÍMAVEZÉRLÉS

FÛTHETÔ KORMÁNYKERÉK



ÜLÉSFÛTÉS HÁTULKULCS NÉLKÜLI INDÍTÁS

TÁROLÓZSEBEK A HÁTSÓ UTASOK RÉSZÉRE

STANDARD MÛSZEREGYSÉG

SZÖVETSZÔNYEG GARNITÚRA

KULCS NÉLKÜLI AJTÓNYITÁS

TÁROLÓREKESZEK A KÖZÉPKONZOLON DUPLA TÁROLÓREKESZ A KÖNYÖKLÔBEN FÛTHETÔ ELSÔ ÜLÉSEK + SZELLÔZTETHETÔ 
VEZETÔÜLÉS

SUPER VISION LED MÛSZEREGYSÉG

12V-OS CSATLAKOZÓK

TEMPOMAT TÁVIRÁNYÍTÁSÚ KÖZPONTI ZÁR BEHAJTHATÓ 
INDÍTÓKULCCSAL

NAPSZEMÜVEG TARTÓ A TETÔKONZOLON ESÔ ÉS SÖTÉTEDÉS ÉRZÉKELÔ



28 | 29  





30 | 31  

VÁLASZTHATÓ KÜLSÔ SZÍNEK

GRAND FEHÉR (WAA) TECHNO SZÜRKE (ACT)

SILENT EZÜST (SAI)

DANDY KÉK (BAS)

FLAMING PIROS (RAM)

KÖNNYÛFÉM KERÉKTÁRCSÁK

SPACE FEKETE (LAK)

16 COLOS 215/65 R16 GUMIKKAL

17 COLOS 225/60 R17 GUMIKKAL

18 COLOS 225/55 R18 GUMIKKAL



VÁLASZTHATÓ BELSÔ SZÍNVILÁG

BÔR KÁRPIT GLOSSY WOODGRAIN  
MÛSZERFALBETÉT

PIROS BELSÔ

1573 mm

1830 mm

4410 mm
2650 mm 840 mm920 mm

1558 mm

1675 mm
(1710 mm)

KÜLSÔ MÉRETEK

FEKETE BELSÔ MATTE METALGRAIN  
MÛSZERFALBETÉT

BÔR KÁRPIT

SZÖVET KÁRPIT

GLOSSY METALGRAIN  
MÛSZERFALBETÉT

BEIGE BELSÔ

BÔR KÁRPIT

SZÖVET KÁRPIT



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

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDÔJE:

A propektusban található képek és információk tájékoztató jellegûek, a változtatás jogát fenntartjuk.


