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A Rexton márkanév fogalomnak számít a koreai autóiparban. Elsô generációs 
változata 2001-es bemutatásakor a márka zászlóshajójaként új kategóriát 
teremtett és azóta is ôrzi vezetô pozícióját a koreai prémium terepjárók között.
Ezen hagyomány méltó örököse és hordozója a legújabb Rexton W modell.
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TELJESEN MEGÚJULT, 
MODERN KÜLSÔ

A Rexton W újratervezett orrésze a W mintázatú motorháztetô, a széles hûtômaszk, a Rexton 
emblémás Xenon fényszórók, a LED nappali menetfény, a kéttónusú lökhárító és új formájú elsô 
ködlámpák révén még elegánsabbá és egyben sportosabbá teszi a jármû eddig is impozáns megje-
lenését. A LED irányjelzôkkel ellátott külsô tükrök és hátsó lámpatestek pedig esztétikai funkcióik 
mellett a jobb láthatóságot is szolgálják.

W mintázatú motorháztetô LED hátsó lámpatestek

Xenon fényszórók

Rozsdamentes acél övvonal  
és krómozott dekorcsík az ajtókon

Széles króm hûtômaszk
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7 SZEMÉLYES, 
TÁGAS BELSÔ TÉR 

A Rexton W belsô tere 7 utas számára is fejedelmi kényelmet kínál. A fûthetô elsô és második 
üléssor, a prémium minôségû fekete vagy bézs tónusú bôr kárpitozás, a be- és kiszálláskor automa-
tikusan hátracsúszó, 8 irányban elektronikusan állítható vezetôülés és a 4 irányban állítható utasülés 
mind a tökéletes komfortot szolgálják.

Elektronikusan állítható vezetô- és utasülés Fûthetô elsô és hátsó üléssor

LED megvilágítású mûszerfal

Audiorendszer beépített Bluetooth 
kapcsolattal

Memóriás vezetôülés
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PRÉMIUM BÉZS 
UTASTÉR

A Rexton W minôségi anyagokkal borított belsô tere különleges hangulatot áraszt és teljes ké-
nyelmet nyújt a vezetô és utasai részére. Fekete vagy bézs színû prémium bôr kárpitozással illetve 
Metalgrain vagy Woodgrain dekorelemekkel is rendelhetô.

Kihajtható hátsó pohártartók

Rexton emblémával hímzett bôrülések

Metalgrain betétes ajtóborítás

Perforált bôr borítású könyöktámasz

Woodgrain betétes ajtóborítás
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A Rexton W kiválóan variálható utastere akár 7 személy szállítására, illetve a harmadik és a máso-
dik üléssor lehajtásával kifejezetten nagyméretû csomagok elhelyezésére is tökéletesen alkalmas.
Senkit és semmit nem kell helyhiány miatt otthon hagynia.

5 személy 
+ normál 

csomagtér

7 személy 
szállítására 

2. üléssor 
40%-ban 
ledöntve

2. üléssor 
teljesen ledöntve  
(max. csomagtér)
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VARIÁLHATÓSÁG FELSÔFOKON
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ÚJ TESTBEN
ÚJ LÉLEK

A Rexton legújabb változatában a korábbinál nagyobb, erôsebb és nyomatékosabb, mégis a legszi-
gorúbb Euro 6 károsanyag-kibocsátási normákat is teljesítô saját fejlesztésû 2.2 literes e-XDI LET  
(Low-end torque) közvetlen befecskendezéses dízel motor dolgozik, mely 178 LE teljesítmény 
mellett kiemelkedô 400 Nm nyomatékot ad le a leggyakrabban használt 1400–2800-as fordulat-
szám-tartományban. Ezáltal rendkívül dinamikus menettulajdonságokat és kedvezô üzemanyag  
fogyasztást biztosít. Ráadásul kategóriájában egyedülálló módon már alapjáraton, 1000-es fordulat-
számon is 218 Nm nyomaték áll a vezetô rendelkezésre.

7 sebességes E-tronic automata váltó 
A Mercedes által kifejlesztett 7 sebességes 
E-Tronic váltó a sofôr mindenkori vezetési stí-
lusához igazodva határozza meg az optimális 
váltási pontokat (mintegy kitalálva a vezetô 
gondolatait), ezáltal kiemelkedô vezetési él-
ményt és alacsony üzemanyag fogyasztást 
biztosít.

6 sebességes manuális váltó
A nagyon finoman és precízen kapcsolható 
manuális váltó fokozatai úgy vannak hangol-
va, hogy induláskor és városi használatban 
dinamikus gyorsítást, nagy sebességnél pe-
dig a motor fordulatszámát alacsonyan tartva 
csendes és üzemanyag takarékos üzemmódot 
biztosítsanak. 

2.2 e-XDI LET dízel
178 LE (131 kW)
400 Nm (1400-2800 rpm)
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KIVÁLÓ TEREPKÉPESSÉGEK,  
LUXUSAUTÓS
MENETKOMFORT

A Rexton W futómûve a fôként luxus szedánokban alkalmazott technológiai megoldásainak révén 
elsôrangú menettulajdonságokat és utazási kényelmet biztosít. Mindemellett fejlett, kapcsolható 
összkerékhajtásának köszönhetôen a legkeményebb terepen is megállja a helyét.

Kapcsolható 4WD hajtás
A Borg Warner tervezte kapcsolható 4WD  
összkerékhajtás révén a Rexton W a legne-
hezebb terepviszonyok között is helytáll. A kö-
zépkonzolon található forgókapcsoló segítsé-
gével a vezetô egy mozdulattal 3-féle üzemmód 
közül választhat:

8-lengôkaros független 
hátsó felfüggesztés
Az DLX Plus automata váltós változa-
tokhoz kínált 8-lengôkaros független 
hátsó felfüggesztés révén a hátsó ke-
rekek egymástól teljesen függetlenül 
tudnak vertikális irányban elmozdulni, 
így a legrosszabb terepen is minimá-
lisra csökken a karosszéria mozgása.
A manuális váltós változatok 5-lengô-
karos, merevhidas hátsó felfüggesz-
téssel szereltek.

Kettôs keresztlengôkaros
elsô felfüggesztés
Az optimális úttartásról, tapadásról 
és a rázkódásmentes menetkom-
fortról független, kettôs keresztlen-
gôkaros elsô felfüggesztés, stabi-
lizátor, tekercsrugók és gáztöltésû 
lengéscsillapítók gondoskodnak.

RWD 
2H

4WD High  
4H

4WD Low 
4L

– RWD hátsókerék hajtás (2H): 
normál útviszonyok esetén  
a legjobb üzemanyag  
fogyasztás érdekében

– 4WD High Gear Mode  
összkerékhajtás (4H):  
menet közben is kapcsolható

– 4WD Low Gear Mode felezô 
funkció (4L): a legextrémebb 
terepviszonyok leküzdésére
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AKTÍV BIZTONSÁG

A 10%-osnál meredekebb lejtôkön való biztonságos 
leereszkedés érdekében a HDC rendszer aktiválásá-
val a számítógép magától adagolja az egyenletesen 
lassú sebesség tartásához szükséges fékerôt, így a 
sofôrnek csak a kormányzásra kell figyelnie.

Az ESP rendszer folyamatosan figyeli az útviszonyok változását és ezzel össze-
függésben a jármû mindenkori stabilitását. Potenciális vészhelyzet kialakulását 
érzékelve a másodperc törtrésze alatt beavatkozik a motorteljesítmény illetve  
a fékrendszer szabályozásával, jelentôsen csökkentve egy esetleges baleset 
bekövetkeztének esélyét.

A Rexton fejlett keréknyomás-ellenôrzô rendszere a keréktárcsák szelepeihez épített jeladókon ke-
resztül folyamatosan és külön méri minden egyes gumiabroncs levegônyomását és a mûszerfalon lévô 
kijelzôn keresztül azonnal figyelmezteti a vezetôt, amennyiben valamelyik kerékben a gyári értékek alá 
csökken a nyomás.

ESP menetstabilizáló rendszerHDC lejtmenet vezérlô

20

ESP-vel

ESP nélkül ESP nélkül

ESP-vel

A Rexton W minden szükséges aktív biztonsági rendszerrel el van látva. Az utasok bizton ságáról 
multifunkcionális ESP menetstabilizátor rendszer gondoskodik, mely azonnal be avat kozik, 
ha valamelyik kerék megcsúszik, illetve a jármû alul- vagy túlkormányzottságát érzékeli. Az ESP 
rendszer részét képezik az EBD automatikus fékerô elosztó, az ABS blokkolás gátló, a TCS kipör-
gésgátló, az ARP aktív borulás gátló, a HDC lejtmenet vezérlô és a BAS vészfékezés rásegítô 
rendszerek, melyek folyamatosan figyelve a jármû viselkedését és az útviszonyok változását még a 
potenciálisan veszélyes helyzetek kialakulása elôtt beavatkoznak a maximális biztonság érdekében. 

Keréknyomás-ellenôrzô rendszer
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PASSZÍV BIZTONSÁG

A Rexton W karosszériáját és alvázát úgy fejlesztették, hogy a legkomolyabb ütközések erejét 
is felfogja és elvezesse, ezáltal védve a bent ülôket. Az elsô lökhárító kereszttartóját közvetlenül 
az alvázkerethez rögzítik, és mind az elsô és hátsó lökhárítók különleges megerôsítést is kap-
nak a frontális és hátulról jövô ütközések felfogásához. Az egész alvázkeret pedig különleges, 
háromrétegû, nagy szakítószilárdságú acélból készül. A vezetô és utasai épségét ezeken túl  
összecsukló kormányoszlop, elôfeszítôvel és erôhatárolóval ellátott elsô biztonsági övek, aktív 
fejtámlák illetve 4 légzsák is védi. 

Menet közben automatikusan  
záródó központi zár

Elsô és oldallégzsákok

Ajtó merevítô rúd

Elsô és hátsó tolatóradar

ISOFIX gyermekülés rögzítés

Elsô biztonsági övek elôfeszítôvel és erôhatárolóval

Háromrétegû acél
alvázkeret
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KATEGÓRIÁJÁBAN KIEMELKEDÔ,  
2600 KG-OS VONTATÁSI KAPACITÁS

25
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KÉNYELMI FELSZERELÉSEK

Becsípôdés érzékelôvel ellátott vezetôoldali ablak

Fûthetô, elektronikusan behajtható külsô tükrök

Fûthetô hátsó ablak 

Privacy sötétített hátsó ablakok és csomagtérablak

Napfénytetô és ezüst színû tetôsínek

Rozsdamentes acél küszöbborítás Rexton felirattal

Solar Control UV- és zajszûrô szélvédô és elsô ablakok

Különleges kialakítású elsô ködlámpák

LED harmadik féklámpával egybeépített hátsó spoiler
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Sebességtartó automatika

12V-os csatlakozók

Behajtható indítókulcs távirányítóval

Audiorendszer bluetooth kihangosítóval

Automata légkondicionáló

Automatikus fényszóróvezérlés + esôérzékelôs ablaktörlôk

Fûthetô kormánykerék + kormányszervo sebességfüggô rásegítéssel

3 fokozatban állítható ülésfûtés USB és AUX csatlakozó

Elektronikusan állítható vezetôülés memóriával  
és Easy Access funkcióval
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VÁLASZTHATÓ KÜLSÔ SZÍNEK

GRAND fehér

TECHNO szürke

SPACE fekete

DANDY kék

SILENT ezüst

JAZZ barna

KÖNNYÛFÉM KERÉKTÁRCSÁK

16 colos 235/75 R16 gumiabroncsokkal 18 colos 255/60 R18 gumiabroncsokkal
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VÁLASZTHATÓ BELSÔ SZÍNVILÁG

BÉZS belsô

FEKETE belsô

BÉZS szövet kárpit

FEKETE szövet kárpit

WOODGRAIN betét

METALGRAIN betét

BÉZS bôr kárpit

FEKETE bôr kárpit

1,570 mm 1,570 mm 2,835 mm

1,840 mm
(tetôsínnel)

4,755 mm1,900 mm

KÜLSÔ MÉRETEK



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.


