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A katalógusban bemutatott felszereltségi elemek egy része feláras opció, 
illetve nem rendelhető minden modellhez, vagy minden piacon.
A műszaki adatok és a felszereltség előzetes bejelentés nélkül módosítható.
A legfrissebb információkért forduljon helyi kereskedőjéhez.

12th FL, Times Square A-dong, 15, Yeongjung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
www.smotor.com
      www.facebook.com/ssangyongglobal
      www.instagram.com/ssangyong_global
      www.facebook.com/ssangyong.magyarorszag

A Ssangyong magyarországi importőre a WAE Kft. 
2040 Budaörs, Szabadság utca 117. 
Tel.: +36 1 451 4851, 
Email: info@ssangyong.hu
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KOMPROMISSZUMOKTÓL 
MENTES,

ERŐTELJES  
FORMAVILÁG
Az új Musso Grand olyan teljes értékű pickup, amely a korral 
lépést tartva a legfejlettebb technológiákat kombinálja a 
hagyományos platós járművek praktikus jellemzőivel. Stílusa 
merészebb és erőteljesebb, mint valaha.

❶ XENON fényszórók

❷ Krómozott hűtőmaszk 

❸ LED első ködlámpák

❶ 

❷

❸
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MÉG PRAKTIKUSABBRA 
TERVEZVE
Az új Musso Grand: páratlan megjelenés, minden ízében egyedi és praktikus kialakítás.
A karosszéria dinamikus formatervét a hangsúlyos vállvonal és a kombinált hátsó 
lámpatestek teszik még erőteljesebbé. A plató négy sarkában kihajtható lekötőszemek segítik 
a rakomány egyszerű, biztonságos rögzítését.
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1570mm

(Plató kapacitás: VDA szabvány szerint)

1262ℓ
1610mm

570mm

KIEMELKEDŐEN 
OTTHONOS
Az új Musso Grand büszkén vállalja tradícionális pickup mivoltát: nem csupán 
a mindennapi ingázásban jár az élen, de természeti és munkakörnyezettől 
függetlenül a legváltozatosabb feladatkörökben helyt áll, a mezőgazdaságtól 
az építőiparig. Különösen hosszú platójának köszönhetően az új Musso Grand 
azoknak az ügyfeleknek az igényeit is kielégíti, akik különösen tágas és sokoldalú 
rakfelületre vágynak. Az utasfülke praktikumát és tárolási megoldásait az 
innovatív kialakítás fokozza.
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Az új Musso Grand prémium kivitelű belterébe lépve, a kényelmi és praktikus részletek lenyűgözően széles választéka tárul elénk. A kabin minden pontján 
érvényesülő, prémium anyaghasználat még tovább fokozza a luxushangulatot, míg a gazdag alapfelszereltség arra utal, hogy a tervezők minden téren igyekeztek 
kielégíteni az ügyfelek alapvető igényeit és szükségleteit.

PRÉMIUM BELSŐ TÉR

7" színes 3D Supervision kijelző a műszeregységben

Animációs üzemmód

Normál üzemmód Fordulatszámmérővel kombinált üzemmód

Fűthető kormánykerék

Apple CarPlay és Android Auto
A központi kijelzőhöz csatlakoztatott okostelefonnal 
útközben is lehetőség nyílik a telefonálásra, az üzenetek 
elolvasására és a zenehallgatásra.

Panoráma kamerarendszer (360°-os nézet)

Automata sebességváltó kar a padlókonzolon
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Az új Musso Grand a kategóriájában kiemelkedő helykínálatot és kényelmet biztosít.
Amíg külső megjelenése dinamizmust sugall, addig 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 a Musso Grand részletekbe menő igényességét.

MINDEN EDDIGINÉL 
KIFINOMULTABB ÉS TÁGASABB.

Fűthető első és hátsó ülések Kapaszkodók az A-oszloponSzellőztethető első ülések 

Tágas hátsó üléssor
A 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.
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Az új Musso Grand élete legnagyobb kalandját ígéri Önnek.
Az összkerékhajtási (4x4) rendszer az út- és menetviszonyok függvényében optimális mértékben osztja 
meg a hajtóerőt az első és hátsó kerekek között, mindenkor maximális tapadást, erőátvitelt és biztonságot 
szavatolva. A 2,2 literes dízelmotorral szerelt Musso Grand erőteljes, kezes és közvetlen teljesítményt kínál.

A SZABADSÁGHOZ VEZETŐ ÚT IZGALMA

E-XDI 220 DÍZELMOTOR (AT)

181 Max. teljesítmény
181 LE / 4000/perc

420 Max. forgatónyomaték
Nm / 1600–2600/perc

Max. teljesítmény
181 LE / 4000/perc

Max. forgatónyomaték
Nm / 1600–2600/perc

AISIN HATFOKOZATÚ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ
A széles áttételi tartomány a legváltozatosabb útviszonyok mellett biztosít optimális váltásokat. 
A stabil sebességszabályozásnak köszönhetően az automata sebességváltó fi noman kapcsol. 
A manuális üzemmód gyors reakciókészséget biztosít a még dinamikusabb menetteljesítmény érdekében.

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

2WD 
normál áttétel

4WD 
terepáttétel (felező)

4WD 
normál áttétel

12     13



A hagyományos önhordó karosszériákkal szemben az új Musso Grand motorja és felfüggesztése egy újszerű 
"Quad frame" alvázkerethez csatlakozik. Az ultra nagy szakítószilárdságú acélból készült alvázkeret rendkívül 
hatékonyan tompítja a durva terepen áthaladó járművet érő ütéseket, ezzel optimális szilárdságot és stabilitást 
szavatolva. Az új Musso Grand hasznos teherbírása is kiemelkedő, hiszen felszereltségtől függően 5-lengőkaros 
felfüggesztés estén 795–805 kg, míg laprugós felfüggesztéssel szerelve 990–1000 kg súlyt bír el.  Ezen túlmenően 
a felfüggesztési rendszerek kifi nomult, stabil és komfortos rugózást eredményeznek, még terepen is.

KIEGYENSÚLYOZOTT VEZETHETŐSÉG, 
MAXIMÁLIS STABILITÁS

                                                Első gyűrődőzóna
                                                A gyűrődési zóna az alváz azon 
része, amely frontális ütközés esetén az erőhatást jórészt 
felveszi, mielőtt az utastérbe jutna. A „zóna” a kialakításának 
köszönhetően elnyeli ezt az erőt, ezáltal védi az autóban 
utazókat.

Laprugós hátsó felfüggesztés
A kiemelkedő terhelhetőségű Musso Grand akár nehéz 
súlyok cipelése esetén is lágyan rugózik, és pontosan 
vezethető marad.

5-lengőkaros hátsó felfüggesztés
A bal és jobb oldalon egyaránt rögzített tengely még 
egyenetlen útfelületen is fi nom rugózást biztosít. 
A tekercsrugók kiemelkedő mentkomfortot biztoítanak, 
továbbá optimálisak akár terepjárásra is.

                               Quad frame
                               Az önhordó konstrukciókkal ellentétben 
a motor és a felfüggesztés közvetlenül az alvázhoz van 
rögzítve, ami egyfelől kizárja az egyenetlen útfelületek miatt 
vagy sebességcsökkentő bukkanókon történő áthaladáskor 
tapasztalható erős felütéseket, ugyanakkor maximális 
úttartási stabilitást is biztosít.
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Autonóm vészfékező rendszer (AEB)
A mozgó vagy leállt járművek érzékelésével és a járművezető 
előzetes fi gyelmeztetésével segít elkerülni az ütközéseket, 
vagy csökkenteni azok hatását.

Frontális ütközésveszély-fi gyelmeztetés (FCW)
Figyelmezteti a vezetőt, ha jármű vagy gyalogos kerül a 
gépkocsi útjába.

Sávelhagyásra fi gyelmeztető rendszer (LDW)
Figyelmezteti a vezetőt, ha a gépkocsi elkezd kitérni a 
sávjából, anélkül, hogy a sávváltás szándékát irányjelzés 
kísérné.

Kocsisor indulására fi gyelmeztetés (FVSA)
Látható fi gyelmeztetéssel és hangjelzéssel hívja fel a vezető 
fi gyelmét, ha a közvetlenül az autó előtti jármű távolodni 
kezd.

Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)
Szemből érkező jármű észlelése esetén automatikusan 
tompított világításra kapcsol, ezzel leegyszerűsítve az 
éjszakai vezetést.

Éberség felügyeleti rendszer (DAW)
Amennyiben a DAW rendszer úgy észleli, hogy jelentősen 
lankad a vezető fi gyelme, hangjelzéssel, illetve a 
műszeregységben megjelenő grafi kával fi gyelmeztet a 
veszélyre.

Holttérfi gyelő rendszer (BSD)
Érzékeli a hátsó vagy oldalsó holttérben közeledő 
járműveket, és a külső visszapillantó tükörben villogó 
fényjelzéssel fi gyelmezteti a veszélyre a vezetőt.

Hátsó keresztforgalom-fi gyelő (RCTA)
A hátul oldalról közeledő járműveket észlelő rendszer segít a 
tolatási manőver biztonságos végrehajtásában.

A LEGÚJABB TECHNOLÓGIÁK

A Musso Grand fejlett vezetéstámogató rendszerei minden útviszonyok mellett biztonságos vezethetőséget szavatolnak. A menetstabilizáló elektronikai rendszer 
(ESP) 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.  

MINDENHOL, MINDENT KÉZBEN TARTHAT
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Az új Musso Grand kompromisszumoktól mentes ütközésbiztonságáról fejlett légzsákrendszer gondoskodik: 
a vezetőt és utasait elülső, oldalsó és függönylégzsákok védelmezik. A Musso menetstabilizáló 
elektronikai rendszere folyamatosan ellenőrzi az útviszonyokat, felügyelve az iránytartást. 
Amennyiben szükséges, az ESP a motorteljesítmény automatikus módosításával, a 
fékhatás kerekenkénti szabályozásával segít fenntartani a jármű stabilitását. 
Meredek, csúszós emelkedőn a zárható diff erenciálmű biztosít állandó 
erőátvitelt, javítva a modell szuverén vontatási képességét.

MINDEN TEREPEN MAGABIZTOS FELLÉPÉS

1  Vezető oldali légzsák 2  Utasoldali légzsák
3, 4  Vezető és utasoldali oldallégzsákok 5, 6  Függönylégzsákok

Önműködő mechanikus differenciálzár (hátsó tengelyen)
Sáros, havas útfelületen könnyen megcsúszik vagy a levegőbe emelkedik egy 
kerék. A zárható diff erenciálmű hatására az egy tengelyen lévő kerekek azonos 
fordulatszámmal forognak, így a jármű képes helyreállítani a tapadást és 
erőátvitelt.

Vészfékezésre fi gyelmeztető jelzés (ESS) Lejtmenet vezérlő (HDC)

Visszagurulás-gátló (HSA)

6 LÉGZSÁK

Menetstabilizáló elektronika (ESP)

Menetstabilizáló elektronika (ESP) &
Aktív borulásgátló (ARP) &
Fékasszisztens (BAS)

a vezetőt és utasait elülső, oldalsó és függönylégzsákok védelmezik. A Musso menetstabilizáló 
elektronikai rendszere folyamatosan ellenőrzi az útviszonyokat, felügyelve az iránytartást. 
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Tetőkonzol

Kétzónás automata légkondícionáló / 
manuális légkondicionáló

Kesztyűtartó és kardánbox

STÍLUS ÉS PRAKTIKUM

KÜLSŐ UTASTÉR

Műszeregység 3,5 colos fedélzeti 
számítógép kijelzővel 

Kormánykerékre szerelt kezelőszervek és 
tempomat vezérlés

2DIN méretű audiorendszer 
MP3-lejátszóval 

Integrált kapcsolómodul

Tengelyirányban állítható kormányoszlop Előretekintő kamera modul eső- és 
szürkület-érzékeléssel

Magasságában állítható kormányoszlop USB csatlakozó, elektromos aljzat

Második üléssori pohártartók Rögzítőszem a platónNapfénytető becsípődésgátló funkcióval

Intelligens kulcsról, távolból működtethető 
ablakemelők

Automatikus ajtózár

Hazakísérés funkcióval felszerelt fényszórók

Xenon fényszórók Kombinált hátsó lámpatestek LED első ködfényszóró

Üdvözlőrendszer Hővédő szélvédő és ablaktörlő lapát 
jégtelenítés

Biztonsági elektromos ablak Tolatókamera

Divatos tetősínek Megerősített platóajtó Parkolást segítő rendszerKeréknyomás-ellenőrző rendszer / 
defektjavító szett

Napellenző

8" intelligens audiorendszer
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SZÍNEK

KAROSSZÉRIASZÍNEK BELSŐ SZÍNEK

KERÉKTÁRCSÁK

GRAND fehér (WAA) Nappa bőrülések Szövet

Fekete szövet vagy bőr, fekete tetőkárpittal

SILKY WHITE /gyöngyház fehér fényezés/ (WAK) MARBLE grafi t  (ACM) AMAZONIA zöld (GAM)

INDIAN vörös (RAJ) ATLANTIC kék  (BAU) SPACE fekete (LAK) 17" acél keréktárcsa 17" könnyűfém keréktárcsa 18" fekete könnyűfém keréktárcsa 18" könnyűfém keréktárcsa 20" könnyűfém keréktárcsaGALAXIES szürke (ABD)

Nyereg barna bőr, fekete tetőkárpittal

Nappa bőrülések
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