Un pick-up autentic.
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MUSSO. GRAND MUSSO.
Impunător, practic și performant, Grand Musso absoarbe tehnologie,
eleganță și rafinament specifică domeniului turismelor, fără a-și pierde sensul: robustețe,
practicitate și fiabilitate maximă, atât în off-road cât și în oraș.

Claritate. Faruri cu Xenon care asigură
condiții mai bune de vizibilitate pe timp
de noapte; lumini de zi LED, semnalizatoare și lămpi de poziție integrate în
partea superioară a blocului optic pentru simplitate.

Funcționalitate. Semnalizator și lumină
ambientală de exterior integrate în
oglinzile retrovizoare exterioare.

Distincție. Grila de radiator în formă de
aripi de avion creează un plus de
adâncime și o impresie de dinamism.

CONVINGĂTOR ȘI DE ÎNCREDERE
Banda cromată care traversează linia centrală a grilei de radiator creează o înfățișare distinctivă,
iar liniile puternice și suprafețele curbate ale capotei motorului și ale aripilor atrag privirile.
Farurile de ceață rotunde oferă o imagine mai rafinată.

DESIGNUL PĂRȚII FRONTALE

04. 05.

Ornament benă cu suport lateral.

Bloc optic spate combinat

Capitonaj benă
– Puncte ancorare
– Priză de 12 V în benă

UNIC ȘI PRACTIC
Formele distinctive ale caroseriei sunt completate de liniile puternice ale umerilor și de blocurile optice din spate ce par să
îmbrățișeze caroseria și care sunt dotate cu mini-prisme pentru mărirea vizibilității automobilului în trafic.
Suprafața benei este protejată de un înveliș special, iar punctele de ancorare pliabile din colțuri ajută la fixarea încărcăturii.
Pe peretele lateral al benei este montat un conector de curent electric.

DESIGNUL PĂRȚII DORSALE
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VERSATILITATE

Musso Grand este o soluție excelentă pentru traficul cotidian,
dar este întotdeauna pregătit și pentru sarcinile care
îl așteaptă la fermă, în depozit sau pe teren.

UTILITATE

08. 09.

CABINĂ CONFORTABILĂ ȘI ELEGANTĂ

Scaunele ergonomice asigură confortul în timpul călătoriilor.
În compartimentele de depozitare din uși pot fi așezate cu
ușurință flacoane cu apă, hărți și alte obiecte necesare.
Consola centrală conține port USB, brichetă și două
suporturi pentru pahare. Pasagerii din spate au la dispoziție
propriile suporturi pentru pahare, iar mânerele de pe
stâlpii B ușurează urcarea și coborârea.
Interiorul este disponibil în trei variante de culori:
– Scaune negre cu plafon gri
– Scaune maro cu plafon negru
– Scaune maro cu plafon negru

Scaune maro cu plafon negru

Scaune negre cu plafon gri
DESIGN INTERIOR
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VIAŢA E MAI PLĂCUTĂ ȘI CĂLĂTORIA MAI
SIGURĂ CÂND EȘTI CONECTAT

PANOU DE INSTRUMENTE
„SUPER-VISION”

Conectivitate de ultimă oră, divertisment audio-video sau monitorizare video sunt funcții accesibile pasagerilor din Musso Grand. Condusul este plăcut și ușor: volanul reglabil în înălțime și în adâncime asigură poziția optimă pentru șofer indiferent de statură.
Volanul multifuncțional găzduiește ergonomic butoanele sistemului de pilot automat și ale unității Smart
Audio.
Monitorizare 3D
Cele patru camere video exterioare redau imaginea reală a ce se găsește în jurul automobilului, pentru un plus
de siguranță și ușurință la condusul cu viteză redusă și parcare.
Sistem modern de informații și divertisment
Sistemul de informații și divertisment al Musso Grand se bazează pe un ecran tactil de înaltă rezoluție,
compatibil cu soluțiile de conectivitate Apple CarPlay și Google Android Auto.
Sistemul cuprinde și radio, MP3-player, înregistrare de emisiuni în timp real sau port USB.

APPLE CARPLAY ȘI ANDROID AUTO

Ecran color LCD-TFT de 7”

VITEZOMETRU
DIGITAL CU 3
MODURI DE
FUNCȚIONARE
Mod de funcționare normal

SISTEM DE
CAMERE VIDEO
CU VEDERE
PANORAMICĂ 3D

Mod de funcționare animație

Mod de funcționare combinat
cu turometru

Conectați ușor smartphone-ul la sistemul Smart Audio
cu ecran de 8" și puteți efectua convorbiri telefonice,
citi mesaje și asculta muzică în timpul deplasării.

Direcție asistată dependentă de viteză /
Volan cu încălzire

360°

VEDERE

Cameră
video
frontală

ECRAN
COMPUTER
DE BORD
Sunet semnalizare viraj la
alegere

Sistem de asistență la parcare

Cameră
video
laterală
Cameră
video
spate

Martor luminos pentru avertizare
în cazul defecțiunii luminilor de frână

Sistem de indicare a direcției
roților
SPAȚIU ȘOFER
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NOI STANDARDE DE
CONFORT ȘI SPAȚIU
PENTRU O CABINĂ DE
PICK-UP
Habitaclul noului Musso Grand este foarte spațios și te
îmbie cu scaunele sale confortabile. Atât scaunele din față
cât și cele din spate sunt prevăzute cu încălzire pentru ca
pasagerii să poată ignora frigul iernii. Suplimentar, scaunele
din față pot fi dotate și cu ventilație, pentru a suporta mai
ușor arșița verii.
Spațiu generos pentru pasagerii din spate
Utilizarea spațiului este optimizată în
Musso Grand, astfel podeaua este complet
plată la rândul al doilea de scaune.

Suport lombar reglabil electric integrat în scaunul șoferului

Scaune față cu ventilație

Scaune față și spate cu încălzire
SCAUNE
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CELE MAI MODERNE
SISTEME DE
SIGURANȚĂ ȘI
ASISTARE A ȘOFERULUI
Sistemele automatizate ale Musso Grand avertizează șoferul cu
privire la potențiale probleme, sau chiar preiau parțial controlul
asupra automobilului pentru a preveni coliziunile și alte accidente.
Astfel este îmbunătățită siguranța automobilului dar și a celorlalți participanți la trafic.

Sistem de frânare de urgență
autonomă (AEB)

Sistem de avertizare coliziune frontală
(FCW)

Alertă privind pornirea vehiculului din
față (FVSA)

Detectează vehiculele aflate în mișcare
sau oprite și alertează șoferul în avans
pentru a preveni coliziunile sau a diminua efectele acestora.

Avertizează șoferul dacă un alt vehicul sau un pieton apare în fața automobilului.

Atrage atenția șoferului prin avertizare vizuală și sonoră atunci când vehiculul din fața automobilului începe să
se îndepărteze.

CELE MAI NOI
SOLUȚII
TEHNOLOGICE
Asistență la schimbarea benzii de
circulație (LCA)

Sistem de monitorizare unghi mort
(BSD)

Detectează vehiculele care se apropie
cu viteză mare din spate și avertizează
șoferul cu lumina intermitentă a lămpii
integrate în oglinda retrovizoare exterioară.

Detectează vehiculele care se apropie
cu viteză mare din spate și avertizează șoferul cu lumina intermitentă a
lămpii integrate în oglinda retrovizoare exterioară.

Avertizare la părăsirea benzii de
circulație (LDW)
Sistemul avertizează șoferul când automobilul părăsește banda sa de circulație fără ca șoferul să fi acționat în prealabil semnalizatorul.

Asistent fază lungă (HBA)
Sistemul recunoaște vehiculele care se
apropie din sensul opus și comută automat de la faza lungă a farurilor la faza
de întâlnire, ceea ce ușurează condusul
pe timp de noapte.

Alertă privind traficul din spatele
automobilului (RCTA)
Sistemul avertizează șoferul la mersul
înapoi de apropierea unor vehicule din
dreapta sau din stânga spatelui automobilului.
SIGURANȚĂ ACTIVĂ
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SCHIMBARE LINĂ A TREPTELOR DE
VITEZĂ, PUTERE MARE DE TRACTARE
Musso Grand este disponibil cu motor diesel XDi 220 de 2,2 litri iar cumpărătorul poate să opteze pentru o suspensie
spate cu 5 brațe multilink sau o suspensie cu arcuri lamelare, ambele asigurând o ținută excelentă de drum și confort.
În cazul variantei de suspensie spate cu arcuri lamelare, capacitatea de încărcare a automobilului este și mai mare.

TRACȚIUNE
INTEGRALĂ NEPERMANENTĂ
Tracțiunea integrală cuplabilă permite șoferului să activeze și să dezactiveze sistemul în funcție de schimbările condițiilor de drum sau de teren. Astfel este mult mai fiabil și mai economic decât sistemele cu
tracțiune integrală permanentă.
2WD
pentru
viteze mari

4WD-L
pentru
viteze reduse

4WD-H
pentru
viteze mari

TRANSMISIE AUTOMATĂ AISIN CU 6 TREPTE DE VITEZĂ
Intervalul larg de rapoarte de transmisie
optimizează calitatea schimbării treptelor în
diferite condiții de drum. Sistemul de control
al schimbărilor de trepte este stabil,
menținând în permanență o schimbare lină a
treptelor. Modul de utilizare manual asigură
reacții rapide pentru un condus mai dinamic.

PUNTE SPATE CU
SUSPENSIE CU
ARCURI LAMELARE

PUNTE SPATE CU
SUSPENSIE CU 5
BRAȚE MULTILINK

Datorită capacității de remorcare excepționale, Musso Grand se deplasează lin și asigură
un comportament excelent pe drum chiar și
atunci cînd dacă transportă greutăți mari.

Puntea este fixată pe partea stângă și pe partea dreaptă și asigură o deplasare lină chiar
și pe drumuri accidentate. Acest sistem este
mai avantajos în cazul utilizării off-road.

MOTOARE DIESEL

e-XDi 220
Cilindree

2.157 cm³
Putere max.

181 CP
4.000 rpm

Cuplu max.

420 Nm
1.600~2.600 rpm

TRACȚIUNE | TRANSMISIE | SUSPENSIE | MOTOR
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SIGURANȚA ÎNAINTE DE TOATE
Musso Grand este echipat în total cu șase airbaguri, inclusiv airbaguri cortină care îi protejează deopotrivă pe cei care călătoresc în față și în spate. Programul
electronic de stabilitate monitorizează în permanență condițiile de drum și starea automobilului, reglând puterea motorului și forța de frânare astfel încât
șoferul să nu piardă controlul asupra automobilului. Diferențialul blocabil crește aderența pe pante abrupte sau alunecoase și în același timp îmbunătățește
performanța de tractare.

ESP

program electronic de stabilitate

Program electronic de stabilitate (ESP) +
Protecție activă contra răsturnării (ARP) +
Sistem de asistență la frânare (BAS)

Semnal de oprire de urgență (ESS)

DIFERENȚIAL BLOCABIL

6 AIRBAGURI

Pe suprafețe de drum noroioase sau înzăpezite una
din roți poate aluneca sau poate să piardă contactul
cu solul. În aceste cazuri, diferențialul blocabil acționează împreună cele două roți de pe aceeași punte,
permițând automobilului să-și recapete aderența.

1
2
3, 4
5, 6

Asistență la pornire în rampă (HSA)

Asistență la coborârea pantelor (HDC)

Airbag șofer
Airbag pasager față
Airbaguri laterale șofer și pasager față
Airbaguri cortină

SISTEME DE SIGURANȚĂ | AIRBAGURI
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MASIV ȘI SILENȚIOS
Inovatorul șasiul „Quad Frame”, realizat după o concepție nouă, izolează și mai bine habitaclul de zgomotele generate
de rularea pe carosabil și pe cele ale motorului. Mai important, această construcție reduce la minim posibilitatea de
rănire a ocupanților automobilului în cazul unei coliziuni.
Spațiu interior mai silențios
Suporturile motor de dimensiuni mai mari, realizate din cauciuc, reduc zgomotul și vibrațiile motorului atât la mersul
în gol cât și în timpul deplasării. Partea de sus și de jos a cadrelor ușilor și geamurilor sunt de asemenea prevăzute cu
izolație în patru straturi pentru a exclude zgomotele drumului și vântului.
Casetă de impact
Șasiu „Quad Frame” construit din patru straturi de oțel

CASETĂ DE IMPACT

Zona de impact este acea parte a șasiului care, în cazul unei coliziuni frontale, transmite cea mai mare parte a forței coliziunii către
habitaclu.
Datorită construcției șasiului, caseta de impact absoarbe această
forță, protejând ocupanții automobilului.

ȘASIU „QUAD FRAME” CONSTRUIT
DIN PATRU STRATURI DE OȚEL

Spre deosebire de construcțiile monococă, motorul și
suspensia sunt fixate direct pe șasiu, ceea ce elimină, pe
de o parte, șocurile puternice resimțite pe drumuri accidentate sau la trecerea peste denivelări, pe de altă parte
asigură stabilitate maximă la manevrare.

SIGURANȚĂ PASIVĂ | ȘASIU
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MUSSO

PRACTIC ȘI ESTETIC
Musso este alegerea perfectă, fără compromisuri pentru cei care dau
importanță atât versatilității, cât și aspectului masculin, hotărât.

24. 25.

BENĂ DE
CAPACITATE
EXCEPȚIONALĂ
Volumul excepțional al benei satisface pe deplin
cerințele unui concediu cu familia sau ale muncii de zi
cu zi. Podeaua benei este construită din structură de
oțel special de foarte mare rezistență și beneficiază de
multiple straturi de protecție pentru o rezistență
sporită la uzură.

MUSSO GRAND
MUSSO Grand

26. 27.

GATA DE ACȚIUNE
Musso Grand este un automobil care arată excelent și nu
va trece neobservat. Depășește toate așteptările din
această clasă și plusează prin plăcerea și satisfacția în
operare!

MUSSO GRAND

MUSSO Grand

S.T.I.L. ȘI C.O.N.F.O.R.T.

570 mm

1.610 mm

1.570 mm

Geamuri acționate prin telecomandă cu
cheia inteligentă

Sistem automat de blocare a ușilor

Faruri cu funcție de escortare

Sistem de întâmpinare șofer

Dimensiuni benă

Panou de instrumente cu computer de bord
cu ecran de 3,5”

Volan reglabil în adâncime

Volan reglabil în înălțime

Parbriz cu protecție solară și dejivrare a
ștergătoarelor

Geamuri acționate electric cu sistem de
siguranță

Proiectoare de ceață față

Antenă

Hayon benă ranforsat și cu sistem de operare ușoară

Sistem audio inteligent cu ecran tactil de 8”

Sistem audio 2 DIN cu MP3 player

Comenzi audio și pilot automat amplasate
pe volan

Șine de portbagaj elegante

Trapă cu acționare electrică

Trusă de reparație a penelor de cauciuc

Sistem de monitorizare a presiunii în
anvelope

Sistem de asistență la parcare

Sistem de climatizare complet automat cu 2
zone / Sistem de climatizare manual

Comenzi spălător faruri, ștergător de
parbriz

Modul integrat de comutatoare funcții
suplimentare
STIL ȘI CONFORT
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C.O.N.F.O.R.T

G.A.M.A D.E C.U.L.O.R.I
JANTE

CULORI INTERIOARE
Jantă oțel 17”

Jantă din aliaj ușor 17”

Piele Nappa

Stofă

Parasolar cu oglindă integrată

Lumini montate în portieră

Ancore de fixare

Compartiment de depozitare în consola din
plafon

Modul de cameră video frontală cu sistem automat
de control al farurilor cu senzor de ploaie

Port USB și priză de curent

Spațiu depozitare generos în portieră

Cotieră spate cu suport pentru pahare

Torpedou și compartiment depozitare în
consola centrală

Priză de curent în benă

Mânere pe stâlpii B

Jantă din aliaj ușor 18”

Cheie inteligentă

Jantă din aliaj ușor 18” neagră

Jantă din aliaj ușor, cromată, „Sputtering” 20”

GAMA DE CULORI EXTERIOARE

Scaune negre cu plafon gri

Scaune maro cu plafon negru

Alb Grand (WAA)

Alb perlat Silky (WAK)

Argintiu Fine (SAF)

Gri Marble (ACM)

Roșu Indian (RAJ)

Albastru Atlantic (BAU)

Maro Maroon (OAW)

Negru Space (LAK)

Piele Nappa

CONFORT | GAMA DE CULORI
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