
Unele dot ri prezentate în aceast catalog sunt op ionale i implic  un cost suplimentar 
iar altele nu sunt disponibile pentru toate modelele sau în toate pie ele.
Datele tehnice i echiparile pot   modi  cate f r  noti  care prealabil .
Contacta i distribuitorul local pentru cele mai recente informa ii.

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/ssangyongromania

Importatorul SsangYong în România este WAE Ltd.

2040 Budaörs, Szabadság utca 117. 
Tel.: +36 1 451 4851, 
Email: info@ssangyong.ro
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COMPETEN E AUTENTICE. 
      EXTERIOR SPECTACULOS.

CAPACIT I REMARCABILE.
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1   Far fa  integral LED 
2   Oglinzi retrovizoare exterioare cu lamp  

pentru iluminarea zonei de lâng  portierele din fa   

3   Proiectoare de cea
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GEOMETRIA 
RAFINAMENTULUI
A a cum se cuvine unui vehicul utilitar sportiv luxos i 
robust, Rexton se prezint  cu o gril  nou , îndr znea , 
cu aspect de zale, încadrat  lateral de farurile alipite 
elegant, iar în partea de jos, de bara de protec ie cu 
linii artistice, unghiulare, vopsit  în culoarea caroseriei.  
Rezultatul este de o frumuse e impun toare.

※ În imagini apar i accesorii op ionale.
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VIZIBILITATE 
SUPERIOAR . 
MAI LUMINOS. 
MAI STR LUCITOR.
Blocurile de lumini din spate subliniaz  contururile 
caroseriei. Ele lumineaz  partea din spate a automo-
bilului pe mai multe niveluri, asigurând o excelent  vi-
zibilitate pe timpul nop ii. Al treilea stop spate, integrat 
în spoilerul de deasupra lunetei, completeaz  stopurile 
din blocurile de lumini cu LED. Semnalizatoarele din 
partea de jos a blocurilor de lumini clipesc în ritm vari-
abil. Numerele de înmatriculare sunt iluminate cu o lu-
min  omogen , blând . Sub bara de protec ie, toba de 
e apament este mascat , iar cele dou  capete de eav  
trapezoidale sugereaz  un motor performant.

1  Bloc de lumini spate integral LED 
2  Iluminarea LED a num rului de înmatriculare spate, 
 cu o lumin  temperat

3  Semnalizatoare cu ritm variabil 
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ELEGAN  DE JUR ÎMPREJUR
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Apple Carplay i Google Android Auto* 
Utilizatorul î i poate conecta smartphone-ul la unitatea multimedia, 
pentru a efectua apeluri telefonice, a citi mesajele primite i a asculta 
muzic .

*  Disponibil atât la sistemul de naviga ie cu ecran de 9”, cât i la 
sistemul Smart Audio cu ecran de 8”.

1110

INFORMARE COMPLET ,
LA ÎNDEMÂNA TA 

PANOU DE INSTRUMENTE COMPLET DIGITAL CU ECRAN DE 12,3”

Panou de instrumente capabil s  afi eze informa ii audio, video i naviga ie

Prin panoul de instrumente digital cu ecran de 12,3” i alte interfe e, Rexton 
organizeaz  o cantitate impresionant  de informa ii în buc i u or accesibile. 
A  eaz  întotdeauna datele cele mai importante, cele mai urgente, astfel oferul 
se poate concentra pe condus. Pentru u urarea parc rii, la comutarea în mar arier 
oglinzile retrovizoare exterioare sunt înclinate în jos. Sistemul de monitorizare 3D 
de jur împrejur, care combin  imaginile de la patru camere video de înalt  rezolu ie 
i le afi eaz  pe ecranul de 9” al sistemului multimedia, crescând siguran a i 

u urin a manevrelor. Prin ecranul tactil poate   controlat sistemul de naviga ie i 
sistemul audio, inclusiv radio, MP3 i Digital Audio Broadcasting (DAB). Sistemul 
este compatibil cu Apple CarPlay i Google Android Auto, respectiv poate reda 
muzic  de pe o memorie USB.

SISTEM DE MONITORIZARE 3D DE JUR ÎMPREJUR (VEDERE 360°)

Vedere 360°

1   Direc ie asistat  electric variabil , volan înc lzit
2   Sistem de naviga ie HD cu ecran de 9”    3   Frân  de parcare electric , cu func ie Auto-Hold

1 2 3
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SCAUNE RABATABILE PENTRU A PUTEA TRANSPORTA OBIECTE FOARTE LUNGI

Scaunele din rândul al doilea pot fi rabatate i înclinate pentru a u ura accesul la rândul al treilea.

INTERIOR RECONFORTANT, FINISAJE DE LUX
Scaunele ergonomice sunt o desf tare atât pentru ofer cât i pentru 
pasageri. Ambele scaune din fa  sunt reglabile electric, înc lzite i 
ventilate, iar scaunele din doilea rând sunt înc lzite. Po i  memora 
reglajele preferate pentru scaunul oferului i oglinzile retrovizoare 
pentru trei oferi diferi i. În rândurile de scaune din spate, scaunele bine 
conturate, care ofer  o suprafa  ferm  de sprijin, tetierele mari i un 
spa iu amplu pentru picioare asigur  un confort deosebit. Scaunele din 
rândul al doilea pot   rabatate i înclinate în fa  pentru a m ri volumul 
portbagajului.

Rândul 2 rabatat 40% 
(1376 litri)

Rândul 2 rabatat 60% 
(1652 litri)

Rândul 2 rabatat 100% 
(1977 litri)

CONFIGURA II ALE SCAUNELOR LA MODELUL CU 5 LOCURI

Rândul 3 rabatat, 
rândul 2 rabatat 60% 
(1477 litri)

Rândul 3 rabatat, 
rândul 2 rabatat 40% 
(1201 litri)

Rândul 3 rabatat 50%, 
rândul 2 rabatat 60% 
(1029 litri)

Rândul 3 rabatat, 
rândul 2 rabatat 100% 
(1806 litri)

Rândul 3 rabatat 50%, 
rândul 2 rabatat 40% 
(777 litri)

CONFIGURA II ALE SCAUNELOR LA MODELUL CU 7 LOCURI
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PORTBAGAJ URIA , VERSATILITATE DE TOP
Portbagajul noului Rexton v  ofer  spa iu amplu pentru bagaje chiar i f r  rabatarea 
rândului al doilea de scaune. În via a cotidian  se întâmpl  frecvent s  ave i 
bagaje în ambele mâini. În aceast  situa ie v  poate fi de ajutor hayonul inteligent 
ac ionat electric. Dac  sistemul detecteaz  prezen a cheii inteligente în apropierea 
imediat  (1 m) a automobilului, dup  3 secunde deschide automat hayonul.

1

2

3

1  1. Hayon inteligent ac ionat electric
 – Hayonul se deschide i se închide cu ajutorul unui motor electric  
 – Ac ionare simpl  printr-o ap sare de buton  

2  Rândul 2 de scaune rabatabil 100% (la modelul cu 5 locuri)
3  Con  gura ie normal  a scaunelor cu placa de portbagaj ridicat   

 (model 5 locuri)
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Motorul diesel de 2,2 litri al Rexton ofer  un cuplu motor generos care face condusul o pl cere i v  este de ajutor i în cele mai di  cile 
situa ii,  e c  este vorba de accelerare sau de tractare. Noua transmisie automat  cu 8 trepte asigur  schimbarea lin  a treptelor de vitez  
i economie de carburant în orice interval de viteze.

SUSPENSIE SPATE INDEPENDENT  MULTI-LINK
Suspensia independent  permite fiec rei ro i s  se 
mi te în sus, în jos, spre stânga i spre dreapta 
independent, pentru o manevrare sigur  pe 
drumuri accidentate. Suspensia absoarbe eficient 
ocurile produse de suprafa a drumului, o cantitate 

minim  de vibra ii este transferat  caroseriei, 
asigurând o calitate superioar  a mersului.

TRANSMISIE AUTOMAT  CU 8 TREPTE, CU CONTROL ELECTRONIC

Trac iunea integral  temporar  poate fi activat  de 
ofer în func ie de condi iile de drum sau de teren. 

Sistemul poate fi exploatat mai economic i în 
siguran  mai mare decât sistemele de trac iune 
integral  permanent .

4X4 OP IONAL

2WD 
trac iune spate

4WD 
trac iune 

integral  cu 
reductor

4WD 
trac iune integral

Diferen ial autoblocant la puntea spate (LD)  
Dac  una din ro ile antrenate se învârte în gol pe teren 
accidentat sau pe un drum de p mânt, diferen ialul 
autoblocant ajut  la continuarea deplas rii.

Putere maxim  (CP/rpm)

202 / 3800
Cuplu maxim (Nm/rpm) 

441 / 1600~2600
Capacitate cilindric  (cmc)

2157
Tip motor diesel

e-XDi220

MOTOR DIESEL DE 2,2 LITRI



Caroseria noului Rexton este montat  pe cadrul „Quad Frame“ care izoleaz  habitaclul de zgomotul provenit de la suprafa a drumului i 
de la motor, iar în caz de coliziune, absoarbe i distribuia for a impactului, protejând ocupan ii. Caroseria  xat  în opt puncte de cadru 
contribuie de asemenea în mare m sur  la confortul, stabilitatea i siguran a în mers.
Cadrul de asiu este construit în mare parte din elemente structurale din o el de rezisten  ultra-înalt .

Elementele cadrului prezint  o structur  în 
patru straturi care ofer  o siguran  deosebit  
la impact lateral. 

3 QUAD FRAME

Primul element al cadrului de asiu, datorit  
capacit ii de deformare, absoarbe o mare parte 
din energia impactului în cazul unei coliziuni 
frontale.

2 CASET  ZON  DE IMPACT

81,7% din caroserie este realizat  din tabl  de o el de înalt  densitate i înalt  
rezisten  la rupere, asigurând o deosebit  rigiditate structural  i siguran .

1  ELEMENTE STRUCTURALE DIN CEL MAI AVANSAT O EL DE 
ÎNALT  REZISTEN  UTILIZAT ÎN INDUSTRIA AUTO

1

3

2
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TEHNOLOGII DE ULTIM  GENERA IE

SIGURAN  ACTIV  ÎMBUN T IT , DE ULTIM  OR  
Prevenirea i evitarea accidentelor este ajutat  de sisteme de siguran  de nivel superior.

Sistemul avansat de asistare a oferului (ADAS) SsangYong utilizeaz  camere video, radare i senzori, precum i o serie de unit i electronice de monitorizare pentru 
a ajuta oferul s  circule în siguran . Pe lâng  func iile ADAS utilizate în trecut, Rexton este echipat i cu urm toarele nout i:

Alert  privind aten ia oferului (DAA)

Când sistemul detecteaz  sc derea considerabil  a 
aten iei oferului, îl aten ioneaz  prin avertisment 
sonor i printr-un mesaj afi at pe panoul de 
instrumente.

Asisten  pentru men inerea pe banda de circula ie 
(LKA)

Când sistemul detecteaz  p r sirea neinten ionat  
a benzii de circula ie, efectueaz  automat o 
ajustare a direc iei de mers. 

Asisten  pentru prevenirea coliziunii în unghiul mort (BSA)

Dac  oferul se apropie de marginea benzii de 
circula ie cu inten ia de schimbare a benzii, dar 
sistemul detecteaz  risc de coliziune cu un vehicul 
care se afl  în unghiul mort, acesta ajut  la evitarea 
accidentului prin ac ionarea diferen iat  a frânelor.

Alert  i interven ie la traficul în spatele automobilului 
(RCTA)

La ie irea cu spatele dintr-un loc de parcare, 
sistemul frâneaz  automat dac  exist  pericol de 
coliziune.

Avertizare la ie irea din automobil (SEW)

Sistemul SEW detecteaz  vehiculele care se apropie 
din spate i aten ioneaz  ocupan ii înainte de 
coborârea din automobil.

Alert  privind distan a de siguran  (SDA)

Aten ioneaz  oferul dac  distan a de urm rire 
fa  de vehiculul care se deplaseaz  în fa
nu este suficient .

Asisten  la men inerea pe centrul benzii de 
circula ie (CLKA)

Camera video frontal  detecteaz  separatoarele de 
band  i men ine automobilul în centrul benzii prin 
interven ii asupra direc iei în caz de nevoie.  

Tempomat adaptiv inteligent (IACC)

Completeaz  func ia tempomatului adaptiv cu 
men inerea automobilului în centrul benzii de 
circula ie prin controlul automat al direc iei.



ÎN SLUJBA SIGURAN EI DUMNEAVOASTR  
I PASAGERILOR DUMNEAVOASTR

În func ie de nivelul de echipare, noul Rexton ofer  nu mai pu in de nou  airbaguri, inclusiv airbag pentru genunchii 
oferului i airbaguri laterale la rândul 2 de scaune. Volanul i coloana de direc ie sunt proiectate în mod special pentru a 

absorbi for a unei coliziuni, minimizând efectul asupra zonei toracelui oferului, iar tetierele active se deplaseaz  în fa  în 
cazul unei coliziuni pentru a reduce riscul traumatismelor cervicale.

1 2 3

4

5

6

7

1  Semnal de oprire de urgen  (ESS) 2  Asisten  la coborârea pantelor (HDC) 
3  Asisten  la pornire în ramp  (HSA) 4  Program electronic de stabilitate (ESP) 
5  Protec ie activ  contra r sturn rii (ARP) 6  Sistem de asisten  la frânare (BAS)
7  Sistem de stabilizare a remorcii

cu 
ESP

f r
ESP

9 AIRBAGURI

2

1

3

4

5 6

7

8

9

1   Airbag ofer
2   Airbag pentru genunchii oferului
3   Airbag pasager

4 5    Airbaguri laterale ofer i pasager fa
6 7   Airbaguri laterale la locurile din spate
8 9   Airbaguri cortin
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CA ACAS , ORIUNDE TE-AI AFLA
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EXTERIOR HABITACLU
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Alb GRAND (WAA) PEARL WHITE (WAK) 
– alb perlat

Gri ELEMENTAL (ACY) Albastru ATLANTIC (BAU) Gri MARBLE (ACM) Negru SPACE (LAK)

Consol  în plafon, iluminare habitaclu cu comutatoare 
tactile, avertizare centuri de siguran

Izola ie de jur împrejur a compartimentului motorului

Înc rc tor f r  fir pentru telefoane Fant  de aer pentru scaunele din spate în consola 
central

Suport pahare dublu cu capac culisant, port USB 
dublu

Priz  12 V i 2 porturi USB

Oglind  montat  în parasolar, cu iluminare

Cheie inteligent

HABITACLU CULORI

CULORI EXTERIOARE

CULORI INTERIOARE

Piele matlasat  maro Espresso, plafon negru (OAY)Piele matlasat  neagr , plafon bej (LBR) Piele matlasat  bej, plafon bej (EBD)

2928

Copertin  portbagaj (numai la modelul cu 5 locuri) Plac  de portbagaj cu dou  pozi ii

Stor reglabil manual la u a din spate

Ornamente praguri din o el inoxidabil, cu iluminare




