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Ssangyong, cel mai vechi producător auto coreean, s-a specializat de-a lungul  
istoriei sale de 60 de ani în producția de vehicule 4x4.
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NOUL



Korando, model menționat și în cartea
recordurilor Guiness Book of Records,
concentrează în el cunoașterea și experiența
acumulată în cei 60 de ani.
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Cameră video integrată în grila radiatorului (pentru echipare  
DLX și DLX Plus)

Grila radiatorului primește o formă nouă și este accentuată de un 
ornament cromat

Designul capotei motorului reflectă caracterul puternic al mașinii

Blocuri optice noi, cu proiectoare și cu lumini de zi cu LED Proiectoare de ceață integrate în spoiler



NOUL

Privit din față,  
inspiră dinamism  
și sportivitate…
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… în timp ce liniile reînnoite ale spatelui  
se integrează într-un tot  
unitar armonios,
în ton cu caracterul 
rafinat al  
automobilului.



NOUL

Eșapament cu evacuare dublă și capete cromate

Luneta și geamurile portierelor din spate întunecate  
(pentru echipare DLX și DLX Plus)

Logo nou, accentuat

Blocuri optice spate noi, cu LED Cameră video pentru marșarier (pentru echipare DLX și DLX Plus)
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Liniile noi, moderne ale consolei centrale și ale panourilor
de uși sunt puse în valoare de materiale de calitate superioară.
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Scaune față și banchete spate cu încălzire

Banchete spate rabatabile în 5 poziții

Scaun șofer cu ventilare în două trepte

Podea perfect plană, chiar și la versiunile cu tracțiune 4x4



Cel mai mare spațiu interior din categoria sa,
ce asigură confort de excepție pentru toți cei 5 pasageri.
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Interiorul noului Korando poate fi pe lângă clasicul negru, elegantul bej…



… sau chiar roșu aprins, pe o tapiserie de piele fină.
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Eleganța și caracterul dinamic sunt complimentate de o funcționalitate 
si versatilitate interioară excepțională. Portbagajul oferă unul din cele 
mai generoase volume din segment, începând de la 486 de litri,  
cu bancheta spate nerabatată.



Volum depozitare 984 litri (banchetă rabatată 60%)

Rulou acoperire portbagaj

Volum depozitare 1312 litri (banchetă complet rabatată)

Plasă fixare bagaje portbagaj Tavă inteligent compartimentată, sub podeaua portbagajului

Volum depozitare 814 litri (banchetă rabatată 40%)
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Consumul redus, silențiozitatea și cuplul motor extraordinar sunt atributele noilor motoare
diesel și benzină. Capacitatea de tractare de până la 2 tone este remarcabilă în categoria sa.



Datorită reproiectării cadrului motor și a elementelor elastice de susținere a motorului, noul Korando a devenit cu 10% mai silențios.

Indicatorul de schimbare al treptelor de viteză de pe panoul de
bord facilitează reducerea consumului de comustibil.

Transmisia automată Aisin schimbă între cele 6 trepte de viteză
în funcție de condițiile de drum și în funcție de stilul de conducere
al șoferului.

Noul formă a volanului refl ectă un caracter mai sportiv 
și face accesul șoferului mai ușor.

Transmisia manuală în 6 trepte a fost rafi nată asigurând în prezent
schimbarea treptelor și mai precis și mai fi n.

Versiunea de 178 CP a motorului diesel de 2,2 litri 
”Low-end-torque” respectă cerințele normei Euro 6 
și dezvoltă un cuplu motor de 400 Nm în plaja de 
turații cea mai folosită, 1400-2800 rpm, asigurând 
astfel un comportament rutier dinamic concomitent 
cu un consum redus de combustibil. Mai mult decât 
atât, un cuplu de 218 Nm este disponibil încă de la 
1,000 rpm, o caracteristică ce-l face unic în clasa sa.

Motor diesel 2.2 e-XDi, 178 CP Motor benzina 2.0 e-XGi de 149 CP
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În vederea reducerii consumului de combustibil, în condiții de rulare normală sistemul de tracțiune integrală automată AWD (All Wheel Drive) 
cu cuplaj electromagnetic acționează în proporție de 100% roțile din față. Când condițiile de rulare se înrăutățesc și una din roți pierde aderența, 
în fracțiuni de secundă sistemul electronic redistribuie cuplul motor și către roțile din spate.

ÎN CONDIȚII NORMALE DE DRUM
se activează cu predilecție tracțiunea pe puntea față

ÎN TEREN ACCIDENTAT
comutatorul AWD Lock permite distribuirea cuplului

motor în raport 50-50% între cele două punți,
facilitând parcurgerea chiar și a celor mai dificile trasee

ÎN CONDIȚII DE NINSOARE, GHEAȚĂ
se optimizează automat distribuția cuplului

motor între punțile față și spate pentru
a asigura o aderență și stabilitate maximă

Suspensia MacPherson asigură o rulare lină
și fără vibrații

Cele patru brațe mențin roata în poziția 
ideală față de sol indiferent de înclinarea 
mașinii în viraje sau de denivelările drumului 
și contribuie la asigurarea confortului pe 
timpul călătoriei

Folosirea planetarelor perfect simetrice asigură o
stabilitate excelentă pe traiectorie.

La nevoie, comutatorul
AWD Lock facilitează distribuirea
cuplului motor în raport 50-50% între
cele două punți.

SUSPENSIE FAȚĂ
MACPHERSON

SUSPENSIE SPATE
MULTILINK



Spre deosebire de concurenții săi, Korando nu a preluat o platformă de autoturism,
ci a fost dezvoltat având la bază soluții tehnice folosite la rularea în teren accidentat.
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Tetiere față active, controlate electronic Centuri de siguranță în 3 puncte pentru toți
pasagerii

Sistem de ancorare ISOFIX pentru scaunul de copii Airbag pasager decuplabil

Siguranța Dvs. este cea mai importantă
Am conceput noul Korando în așa fel încât și în cele mai neașteptate situații să
vă protejeze pe Dvs. și pe membrii familiei Dvs.



Controlul Electronic al Traiectoriei (ESP).
ESP intervine atunci când una din roți patinează sau în cazul în care 
sesizează subvirarea sau supravirarea autoturismului. Sistemul ESP 
controlează și actionează asupra următoarelor subsisteme: controlul 
ruperii aderenței în demaraj ASR, distribuția electronică a forței de 
frânare EBD, sistemul de protecție împotriva blocării roților la frânare 
ABS, sistemul de protecţie activă împotriva răsturnării ARP, sistemul 
de asistență la pornirea în rampă HSA și sistemul de asistență la frânare 
și de semnalizare a frânării de urgență BAS–ESS. Aceste sisteme 
monitorizează continuu comportamentul automobilului și condițiile de 
rulare și intervin activ pentru a asigura protecția maximă a pasagerilor 
încă înainte ca cel de la volan să sesizeze apariția unei situații 
periculoase. Astfel, sunt reduse semnificativ şansele unui accident.

ASISTENȚĂ LA PORNIREA ÎN RAMPĂ HSA
În cazul pornirii în rampă sistemul acționează
frânele pentru 2 secunde pentru a împiedica
rularea către spate a autovehiculului.

TPMS – Sistemul de monitorizare al presiunii în pneuri, verifică continuu și afișează pe panoul de bord
presiunea din pneuri

INDICATOR FRÂNARE DE URGENȚĂ ESS
În cazul unei frânări de urgență acest sistem
avertizează vehiculele din spate asupra situației
periculoase prin pornirea luminilor de avarie.

Fără ESP

Fără ESP

Fără ESP

Fără ESP

Cu ESP

Cu ESP
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LUMINI DE CURTOAZIE

CAMERĂ VIDEO INTEGRATĂ ÎN GRILA  
RADIATORULUI

SISTEM AUDIO CU CAR-KIT CU BLUETOOTH

ȘTERGĂTOARE PARBRIZ CU DEGIVRARE

CONECTORI USB ȘI HDMI

TRAPĂ PLAFON ELECTRICĂ CU SISTEM
ANTIPRINDERE

GEAMURI ELECTRICE ÎN FAȚĂ ȘI ÎN SPATE OGLINDĂ RETROVIZOARE INTERIOARĂ
ELECTROCROMĂ

COMENZI AUDIO PE VOLAN

LUNETĂ ȘI GEAMURI SPATE ÎNTUNECATE CU
PROTECȚIE UV SOLAR CONTROL

SENZORI DE PARCARE ÎN FAȚĂ SENZORI DE PARCARE ÎN SPATE

OGLINZI EXTERIOARE ÎNCĂLZITE, CU RABATARE
AUTOMATĂ LA ÎNCUIEREA DIN TELECOMANDĂ

CLIMATIZARE AUTOMATĂ SAU MANUALĂ

VOLAN ÎNCĂLZIT



NOUL

BUTOANE PORNIRE ÎNCĂLZIRE ÎN BANCHETA SPATEBUTON PORNIRE MOTOR FĂRĂ CHEIE

BUZUNARE LARGI ÎN SPATELE SCAUNELOR DIN FAȚĂ

PANOU DE BORD STANDARD

SET COVORAȘE, MATERIAL TEXTIL

DESCHIDERE PORTIERE FĂRĂ CHEIE

COMPARTIMENTE DEPOZITARE PE TUNELUL
MEDIAN

COTIERĂ FAȚĂ CU DUBLĂ COMPARTIMENTARE BUTOANE PORNIRE ÎNCĂLZIRE ÎN SCAUNELE DIN 
FAȚĂ + VENTILARE SCAUN ȘOFER

PANOU DE BORD SUPERVISION

PRIZE 12 V

PILOT AUTOMAT ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ CU TELECOMANDĂ CU
CHEIE RABATABILĂ

COMPARTIMENT DEPOZITARE OCHELARI
DE SOARE

SENZORI DE PLOAIE ȘI LUMINOZITATE
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CULORI EXTERIOARE OPȚIONALE

ALB GRAND (WAA) GRI TECHNO (ACT)

ARGINTIU SILENT (SAI)

ALBASTRU DANDY (BAS)

ROȘU FLAMING (RAM)

JANTE ALIAJ

NEGRU SPACE (LAK)

16’’ CU PNEURI 215/65 R16

17’’ CU PNEURI 225/60 R17

18’’ CU PNEURI 225/55 R18



NOUL

CULORI INTERIOARE OPȚIONALE

TAPISERIE PIELE ORNAMENTE INTERIOARE
GLOSSY WOODGRAIN 

INTERIOR ROȘU

1573 mm
1830 mm

4410 mm
2650 mm 840 mm920 mm

1558 mm

1675 mm
(1710 mm)

INTERIOR NEGRU ORNAMENTE INTERIOARE
MATTE METALGRAIN 

TAPISERIE PIELE

TAPISERIE MATERIAL TEXTIL

ORNAMENTE INTERIOARE
GLOSSY METALGRAIN

INTERIOR BEJ

TAPISERIE PIELE

TAPISERIE MATERIAL TEXTIL

DIMENSIUNI EXTERIOARE



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

DEALERUL DVS

Imaginile și informațiile din catalog sunt cu titlu informativ, ne menținem dreptul de a le modifica fără informare prealabilă.


