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UN NOU REPER ÎN LUMEA AUTOMOBILELOR
Cel mai nou KORANDO, stilat și competent, este un SUV autentic,
care reunește cele mai bune calități ale unei mașini de teren și ale unei
berline, oferind un echilibru perfect între practicitate și confort.
Cu o direcție docilă și precisă, condusul devine plăcere pură.
La volanul celui mai nou KORANDO vă puteți simți în mai mare
siguranță decât v-ați simțit vreodată. Vă însoțesc tehnologii de vârf în
domeniul siguranței și confortului, astfel că fiecare kilometru parcurs va
fi odihnitor și fără griji.

STIL DISTINCT
Cel mai nou KORANDO nu este menit să-i urmeze pe alții, ci să
conducă. Stilul său independent sugerează dinamism și valori
moderne, iese în evidență oriunde s-ar afla.
Unicitate, forță, tehnologie: KORANDO în trei cuvinte.

Datorită posturii sale joase și late, precum și iluminării cu tehnologia LED,
cel mai nou KORANDO este impunător din toate unghiurile.

Faruri bazate complet pe tehnologie LED (lumini permanente de zi LED,

Bloc optic cu LED

semnalizatoare de viraj LED, fază de întâlnire LED, fază lungă LED)

Jante din aliaj ușor de 19" Diamond Cut

Proiectoare de ceață LED

Nu e un scaun obișnuit – în acest
scaun de șofer vă veți simți în carlinga
unui avion care se avântă spre viitor
înaintea tuturor.
Panoul de instrumente utilizează
cele mai moderne tehnologii de
afișare, asistența în navigație cât și de
conectivitate completă cu telefoanele
mobile și asigură confortul maxim
pentru șofer, reducând la minim
distragerea atenției acestuia.

Afișare în mod combinat

Afișare navigație pe întregul ecran

Mirroring AV pe ecranul panoului
de instrumente

Afișare în mod combinat cu navigație
pas cu pas

Panou de instrumente complet digital de 10,25"
Informațiile de navigație sunt afișate pe ecranul de 9” care, pentru confort maxim, comunică permanent cu panoul de instrumente.
(În timpul condusului funcția Video/DMB nu este disponibilă)

Unitate multimedia cu navigație de înaltă rezoluție, ecran
de 9" cu oglindire inteligentă

Unitate multimedia de 8" cu de oglindire inteligentă

Google Android Auto și Apple CarPlay

INTERIOR
IMPRESIONANT
Habitaclul spațios al celui mai nou
KORANDO vă răsfață cu materiale premium
și vă protejează de tumultul din exterior.
De la scaunele de cea mai bună calitate
până la iluminarea ambientală în 34 de
culori opționale, toate detaliile minuțios
lucrate contribuie la un spațiu interior
premium.
Oricât de lung sau scurt ar fi drumul, cu cel
mai nou KORANDO orice călătorie este
plăcere pură.

Torpedou spațios

Confortabil
Scaune reglabile
electric în 8 direcții
(rândul 1)

Suport lombar
reglabil electric
în 4 direcții
(scaun șofer)

Lumini de ambianță
cu efect infinit

Scaune cu încălzire (rândul 1 și 2)

Scaune luxoase, cu ventilație în 3 trepte (rândul 1)

VARIABILITATE IMPRESIONANTĂ
Fie că urmați rutina zilnică sau împachetați pentru o ieșire în
weekend, datorită capacității de 551 litri a portbagajului, cel mai nou
KORANDO se adaptează admirabil cerințelor situației.
Hayonul inteligent și placa de portbagaj compartimentoare cu două
poziții combină avantajele unei berline și ale unui SUV, făcând viața
mult mai ușoară.

551L este capacitatea portbagajului

Încape aproape orice, căci KORANDO are una dintre cele
mai mari capacități de portbagaj din clasă.

Hayon inteligent

Opriți-vă în spatele automobilului cu
cheia inteligentă în buzunar și hayonul
se deschide automat în 3 secunde fără
apăsarea butonului.

Rândul
Râ
d l2
complet rabatat
Cu placă de portbagaj
compartimentoare

Fără placă de portbagaj

Rândul
Râ
d l
2 rabatat 40%

Rândul
Râ
d l
2 rabatat 60%

SAVUREAZĂ PLĂCEREA
DE A CONDUCE
Din momentul în care vă așezați în scaunul șoferului, apăsați butonul de pornire
și cuplați treapta de viteză, veți simți imediat forța convingătoare a celui mai nou
KORANDO. Apăsați pedala de accelerație și excelenta dinamică a mașinii se face
simțită. Cel mai nou KORANDO garantează călătorii confortabile și stabilitate
excelentă, rămânând surprinzător de silențios chiar și la viteze mari. Trăiți bucuria
condusului dinamic, oferită doar de cel mai nou KORANDO.

PERFORMANȚĂ EXCEPȚIONALĂ ÎN CLASĂ

ZĂPADĂ
Ă

CARO
CAROSABIL

Motorul 1,5 GDI-Turbo cu cuplu mărit la viteze
reduse și accelerație excelentă la demarare și
depășire în intervalul de cuplu maxim asigură
o experiență de conducere incitantă.
Motorul diesel de 1,6 litri de dimensiuni
reduse și cu emisii scăzute oferă cele mai bune
performanțe din clasă în orice condiții de
deplasare.

PLOAIE
E

OFF-ROAD
OFF-R

1,6
Motor diesel

1,5
Motor GDI-Turbo, benzină

Putere max.

Putere max.

136
Transmisie automată AISIN cu 6 trepte de viteză

Datorită transmisiilor automate AISIN cu 6 trepte de viteză,
montate, testate și consacrate în cele mai sofisticate automobile
din lume, tranziția între trepte este lină și silențioasă, carburantul
fiind utilizat cu maximă eficiență.

CP

Cuplu max.

324

Nm (AT)

163

CP

Transmisie manuală cu 6 trepte de viteză

Cuplu max

280

Nm

Transmisia manuală cu 6 trepte oferă o experiență de condus
plină de bucurie cu implicarea maximă a șoferului. Raporturile de
transmisie optimizate dintre treptele de viteză asigură schimbarea
lină și precisă a treptelor, precum și o utilizare mai eficientă a
carburantului și motor mai silențios.

AWD (tracțiune integrală)
l

AWD optimizează distribuția puterii între punțile față și spate
în funcție de condițiile meteorologice și de drum, asigurând
aderența optimă, stabilitatea direcției și performanța
dinamică.

Moduri de conducere

Modurile de conducere selectabile (normal/sport/iarnă)
optimizează distribuția tracțiunii și treptele selectabile pentru
adaptarea la preferințele șoferului și la condițiile de drum.

C tehnologia DEEP CONTROL, siguranța perfectă este mai aproape ca niciodată. Fie că vă deplasați în oraș sau porniți la călătorii lungi,
Cu
ccu DEEP CONTROL calmul și siguranța la volan atinge niveluri nemaiîntâlnite.

Autopilot adaptiv inteligent (IACC)

Funcție de asistare la ieșire din parcare (EAF)

Alertă privind distanța de siguranță (SDA)

Cu ajutorul radarului și al camerelor video, IACC menține o viteză și o distanță
față de autovehiculul din față care asigură deplasarea în siguranță. Sistemul IACC
lucrează împreună cu sistemul de urmărire a benzii de circulație și poate fi activ nu
doar pe autostradă ci și în oraș, cât timp nu este apăsată pedala de frână.

La ieșirea din locul de parcare, EAF avertizează șoferul prin semnale
acustice și prin afișarea pe ecran a unei pictograme de avertizare
dacă din spate se apropie alt vehicul.

SDA monitorizează permanent viteza și distanța și avertizează șoferul
printr-un semnal acustic dacă distanța față de vehiculul din față scade
sub distanța de frânare.

Alertă privind pornirea vehiculului din față (FVSA)

Alertă și intervenție la traficul din spatele automobilului
(RCTA-i, doar cu transmisie automată)

Sistem de frânare de urgență autonomă (AEBS)

Atunci când vehiculul din față pornește din staționare, FVSA afișează
un avertisment vizual și emite un semnal sonor.

Dacă sistemul RCTA detectează un vehicul care se apropie pe drum
în timpul unei manevre de mers înapoi, acesta emite un avertisment
sonor și acționează frâna pentru a opri automobilul și a evita
coliziunea.

Când detectează pietoni sau alte vehicule în calea planificată a
automobilului, AEBS eliberează automat pedala de accelerație
și acționează frâna pentru a reduce riscul unui accident grav.

SIGURANȚĂ DE 5 STELE
Korando oferă ocupanților săi liniștea, siguranța și certitudinea că au ales bine. Confortul, plăcerea și siguranța
pasagerilor au fost in atenția inginerilor încă din faza de proiect. Iar atenția și pricepera lor a dat roade și Korando
a obținut calificativul de 5 stele la testele EuroNCAP.
Sistem de asistență pentru menținerea pe banda de circulație
(LKAS)

Sistemul LKAS monitorizează marcajele vopsite pe drum cu ajutorul
camerelor video. Dacă detectează faptul că automobilul se pregătește
să-și părăsească banda de circulație fără a fi semnalizat în prealabil,
sistemul corectează automat sistemul electronic de direcție pentru a
menține automobilul în banda respectivă.

Asistență la schimbarea benzii de circulație (LCA)

Dacă șoferul începe manevra de schimbare a benzii când din spate se
apropie cu viteză mare un alt vehicul la o distanță de sub 70 metri, LCA
avertizează șoferul printr-o lumină intermitentă în oglinda retrovizoare
exterioară și un avertisment sonor.

Asistent fază lungă (HBA)

HBA monitorizează farurile vehiculelor care se apropie din sens opus și
luminile combinate ale blocurilor optice ale vehiculelor care se deplasează
în fața automobilului și în funcție de acestea comută automat între faza
lungă și faza de întâlnire a farurilor.

74%

oțel HTTS de înaltă rezistență

7

airbaguri

Pentru a asigura rigiditate și siguranță fără compromisuri, structura celui mai nou KORANDO este construită în
proporție de 74% din oțel HTSS de calitate superioară – un procentaj mai înalt decât la orice alt autovehicul din clasă.
Cel mai nou KORANDO utilizează cele mai avansate tehnologii NVH (reducerea zgomotului, vibrației și durității)
pentru a asigura un mers cât mai silențios.

Sistem de monitorizare unghi mort (BSD)

BSD recunoaște vehiculul aflat în unghiul mort și avertizează șoferul printr-o
lumină intermitentă în oglinda retrovizoare exterioară.

Alertă privind atenția șoferului (DAA)

DAA monitorizează încontinuu manevrele șoferului și dacă detectează
semne ale condusului în stare de oboseală, emite un avertisment sonor și
recomandă șoferului să facă o pauză pentru odihnă.

❶ Airbag șofer
❸ Airbag pasager
❻❼ Airbag cortină (stânga/dreapta)

❷ Airbag pentru genunchii șoferului
❹❺ Airbag lateral față (stânga/dreapta)

SIGURANȚĂ ACTIVĂ
Program electronic de stabilitate (ESP)
ESP ajută la menținerea stabilității direcției pe orice suprafață de drum, chiar și în condiții
meteorologice adverse, prin intervenție la pedala de accelerație și distribuția forței de frânare
e la
roțile individuale.

Protecție activă împotriva răsturnării (ARP)

ARP reglează puterea motorului și distribuția forței de frânare la
roțile individuale în cazul curbelor strânse parcurse cu viteză mare,
pentru a preveni răsturnarea automobilului.

Sistem de asistență la frânare (BAS)

Semnal de oprire de urgență (ESS)

Asistență la coborârea pantelor (HDC)

Asistență la pornire în rampă (HSA)

În cazul detectării unei frânări de urgență, BAS crește la
maxim presiunea de frânare pentru a reduce distanța de
frânare și riscul unui accident grav.

În cazul coborârii unor pante deosebit de abrupte, prin activarea
HDC pentru coborârea sigură și lentă, transmisia este comutată
automat într-o treaptă de viteză inferioară și sunt acționate frânele.

În cazul în care șoferul frânează brusc, ESS activează în
mod automat luminile de avarie pentru a-i avertiza pe
șoferii vehiculelor din spatele automobilului.

Atunci când la pornirea în rampă, șoferul eliberează pedala de frână,
HSA menține presiunea de frânare până când șoferul apasă pedala
de accelerație, pentru a preveni rularea înapoi a automobilului.

EXTERIOR

Jante din aliaj ușor de 17"
cu anvelope
225/60R

Faruri cu proiector cu semnalizatoare de viraj tradiționale
Semnalizatoare LED și iluminarea exterioară
laterală a mașinii
Bare amarare argintii

Grilă radiator cromată
Scut de protecție spate cu aspect sportiv
Al treilea stop spate cu LED

Grilă radiator lucioasă
Sistem de asistență la parcare (față și spate)
Spoiler cu aspect sportiv

Far cu funcție de escortare
Lampă de ceață spate și lampă marșarier
Antenă de acoperiș

Ștergătoare de parbriz aerodinamice
Oglinzi retrovizoare exterioare rabatabile electric
Încuiere automată a ușilor

Parbriz nuanțat cu sticlă antifonică
Oglinzi retrovizoare exterioare acționate rabatabile electric
Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS)

Jante din aliaj ușor de 18"
Diamond Cut cu anvelope
235/55R

Senzor de ploaie
Geamuri acționate electric cu sistem de siguranță
Trusă de reparație a penelor de pneu

Jante din aliaj ușor de 19"
Diamond Cut cu anvelope
235/50R

Sistem cu cheie inteligentă și cheie rabatabilă
Trapă de acoperiș cu sistem de siguranță
Rezervor AdBlue ușor accesibil (pentru Euro6d-T)

INTERIOR

Panou de instrumente Supervision (ecran LCD
monocrom de 3,5”)
Buton de pornire-oprire a motorului
Butoane de comandă sistem audio/tempomat pe volan

Sistem audio MP3
Padele pe volan pentru schimbarea treptelor
(transmisie automată)
Control automat al iluminării

Sistem de climatizare complet automat cu 2 zone
Volan reglabil în adâncime și înălțime
Bloc de comutatoare

Sistem de climatizare manual
Frână de parcare electronică (EPB, cu menținere automată)
Cârlige multifuncționale în portbagaj

Parasolar extensibil
Iluminare interioară LED
Comutator hayon acționat electric

Parasolar cu oglindă și iluminare încorporată
Prag față din oțel inoxidabil
Buzunare generoase în portiere

Priză de curent 12 V (față/spate)
Cotieră central ajustabilă
Plasă de amarare portbagaj

Invertor 115 V/220 V
Încărcător fără fir (wireless)
Copertină portbagaj

GHID CULORI

VALORI CAPTIVANTE
Un design care se face remarcat. Emană forță și energie.
Excelenta dinamică de conducere a celui mai nou KORANDO vă va întrece cu siguranță așteptările.
Iar sistemul DEEP CONTROL, reunind tehnologii de vârf, aduce mai aproape ca niciodată era
vehiculelor autonome.
Cel mai nou KORANDO: Un ansamblu de stil inegalabil și soluții de înaltă tehnologie cu care și o zi
obișnuită devine specială.

CULORI EXTERIOARE

CULORI INTERIOARE

Stofă
Alb Grand
d (WAA)

Argintiu Silent (SAI)

Interior negru (LBH)

Gri Platinum (ADA)

Albastru Dandy (BAS)

Piele

Stofă

Piele

Interior gri (EBG)
Negru Space (LAK)

Roșu Cherry
erryy (RAV)

Piele

Interior maro (OAY)

