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Unele dotări prezentate în aceast catalog sunt opționale și implică un cost 
suplimentar iar altele nu sunt disponibile pentru toate modelele sau în toate piețele. 
Datele tehnice și echiparile pot fi  modifi cate fără notifi care prealabilă. 
Contactați distribuitorul local pentru cele mai recente informații.

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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O AUTOUTILITARĂ

FĂRĂ 
COMPROMISURI
Mereu în pas cu vremurile, Musso Grand este un pick-up 
autentic, în care tehnologiile avansate se îmbină cu elemente 
practice ale unei camionete.

 Faruri Xenon (HID)

 Grilă de radiator cromată  

 Proiectoare ceață față cu LED
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REPROIECTAT PENTRU 
UTILITATE
ÎMBUNĂTĂȚITĂ
Noul Musso Grand aduce o prezență remarcabilă și un stil eminamente practic. 
Designul dinamic, cu forme pline, este exprimat în liniile aripii și în blocurile 
de lumini spate. Bena este echipată cu inele rabatabile în cele patru colțuri 
pentru fi xarea sigură și ușoară a încărcăturii.
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1570 mm

(Capacitatea benei: conform standardului VDA) 

1262ℓ
1610 mm

570 mm

ADAPTABILITATE
IMPRESIONANTĂ 
Musso Grand rămâne fi del rădăcinilor sale de camionetă tradițională: este 
proiectat nu doar pentru naveta zilnică ci pentru exploatarea, într-o gamă variată 
de medii și industrii, inclusiv în agricultură și în construcții. Cu bena sa extra-
lungă, noul Musso Grand răspunde cerințelor prin capacitatea de încărcare 
mărită și fl exibilitate, iar confortul și volumul de depozitare din cabină au fost 
maximizate prin tehnologii de design inovatoare. 
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Ocupați loc în cabina luxoasă a noului Musso Grand și veți fi  impresionați de multitudinea funcțiilor de confort și conveniență. 
Materialele premium utilizate la toate elementele de interior subliniază senzația de lux, iar gama largă de funcții incluse în echiparea 
standard demonstrează atenția deosebită acordată pentru răsfațul ocupantului

INTERIOR PREMIUM

Panou 3D Supervision cu ecran LCD de 7”

Afi șare cu animație

Afi șare normală Afi șare împreună cu turația

Volan încălzit

Apple CarPlay și Google Android Auto
Utilizatorii își pot conecta smartphone-ul la ecran pentru a 
efectua apeluri telefonice, pentru a-și citi mesajele și pentru 
a asculta muzică în timpul deplasării.

Sistem de monitorizare 3D 360°

Echipări tunel median în versiunea cu transmisie 
automată 
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Noul Musso este cel mai spațios și mai confortabil din clasă. În timp ce exteriorul Musso sugerează dinamism vizual, 
cabina este o oază de lux și calm. Designul elegant și simplu al cabinei creează o senzație de spațiu larg deschis și 
asigură confort optim în toate privințele. Scaunele tapițate cu piele Nappa, moi și netede la atingere, refl ectă atenția 
minuțioasă la calitate și detalii în Musso.

SOFISTICAT ȘI MAI ÎNCĂPĂTOR CA 
NICIODATĂ

Scaune față și spate încălzite Mânere pe stâlpul AScaune față cu ventilație

Spațiu generos în spate
Spațiul din cabina Musso și Musso Grand a fost optimizat 
pentru a asigura o podea plană la locurile din spate. Astfel 
există spațiu amplu pentru picioare, iar spătarul scaunelor 
din spate se poate înclina la 27° pentru cea mai relaxantă 
călătorie. 
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Trăiți cele mai palpitante momente din viață cu noul Musso Grand. 
Sistemul de tracțiune integrală (4x4) asigură distribuția optimă a puterii motorului între roțile din față și 
cele din spate conform condițiilor de drum și de deplasare, asigurând aderență și siguranță maxime.  
Cu motoarele diesel de 2,2 litri, aveți siguranța că Musso Grand vă oferă putere și reacție rapidă la
comenzile dvs.

DRUMUL CĂTRE LIBERTATE ESTE PALPITANT 

MOTOR DIESEL E-XDI 220 (T.A.)

181 Putere max.
181 CP / 4000 rpm

420 Cuplu max.
Nm / 1600–2600 rpm

rpm

00 rpm

TRANSMISIE AUTOMATĂ AISIN CU 6 TREPTE 
Gama de variație largă a rapoartelor de transmisie asigură calitatea optimă a schimbării între trepte în con-
diții de drum variate. Controlul schimbărilor de viteză este solid, astfel schimbarea treptelor la transmisia 
automată rămâne lină. Modul de schimbare manual (schimbare în sus sau în jos) oferă reacție rapidă pentru 
o performanță mai dinamică în mers.

4WD CUPLABIL OPȚIONAL
Tracțiunea integrală temporară permite șoferului 
să aleagă momentul activării sistemului, în funcție 
de schimbarea condițiilor de deplasare pe drum 
sau off-road. Astfel, siguranța și efi ciența sunt 
superioare celor oferite de sistemul de tracțiune 
integrală permanentă.

2WD 
Viteze mari

4WD 
Viteze mici, off -road

4WD 
Viteze mari
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Spre deosebire de structura monococă tradițională, motorul și suspensia Musso Grand sunt fi xate pe noua 
structură quad frame: construit din oțel de rezistență ultra-înaltă, structura quad frame este extrem de efi cientă în 
izolarea șocurilor pe teren accidentat sau la trecerea peste limitatoare de viteză, asigurând rigiditate și stabilitate 
optime. Suspensia cu cinci brațe a noului a noului Musso Grand este proiectată pentru încărcături de până la 
890 kg, în timp ce suspensia spate cu arc lamelar rezistă cu ușurință la încărcături de până la 1060 kg. În același 
timp, fi ecare dintre aceste suspensii asigură o deplasare lină, stabilă și confortabilă, chiar și în mediu off -road. 

ECHILIBRU ȘI STABILITATE PE ORICE DRUM

                                                Casetă zonă de impact 
                                                „Zona de impact“ se referă la 
partea din șasiu care transmite cea mai mare parte a șocului 
de la o coliziune frontală spre interiorul habitaclului. 
Această „casetă“ este proiectată în așa fel încât să absoarbe 
această forță, protejând persoanele din habitaclu. 

Suspensie spate cu arc lamelar 
Datorită capacității superioare de încărcare și tractare, 
Musso Grand se deplasează lin și se comportă excelent 
chiar dacă duce o încărcătură grea. 

Suspensie spate cu 5 brațe 
Suspensia cu 5 brațe este proiectată astfel încât a asigura 
o deplasare lină chiar dacă suprafața drumului este 
accidentată. Un astfel de sistem este preferabil la utilizarea 
off -road. 

                               Quad frame
                               Spre deosebire de structura monococă, 
motorul și suspensia sunt fi xate direct pe cadrul quad frame. 
Astfel, șocurile dure resimțite la deplasarea pe suprafețe 
accidentate sau trecerea peste limitatoare de viteză sunt 
blocate, asigurând stabilitate și manevrabilitate maximă. 
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Frânare autonomă de urgență (AEB)
Ajută la evitarea sau reducerea efectelor unei coliziuni prin 
detectarea vehiculelor afl ate în mișcare sau care staționează, 
avertizând șoferul în avans. 

Avertisment de coliziune frontală (FCW) 
Alertează șoferul când un alt vehicul sau un pieton apare în 
calea automobilului. 

Avertizare la părăsirea benzii de circulație (LDW) 
Avertizează șoferul atunci când automobilul începe să-și 
părăsească banda de circulație, dacă semnalizatoarele de 
viraj nu indică în direcția respectivă. 

Avertizare la pornirea vehiculului din față (FVSA) 
Atenționează șoferul printr-un semnal vizual și sonor atunci 
când vehiculul afl at în față se îndepărtează. 

Fază lungă inteligentă (HBA) 
Stinge automat faza lungă atunci când detectează un 
vehicul care se apropie, ușurând șofatul pe timp de noapte. 

Avertisment privind atenția șoferului (DAW)
Dacă sistemul DAW detectează că nivelul atenției șoferului 
s-a redus în mod semnifi cativ, va emite un avertisment 
sonor și va afi șa o pictogramă de avertizare pe panoul de 
instrumente.

Avertizare detecție în unghiul mort (BSD)
Detectează vehiculele care sunt în unghiul mort în spatele 
sau lângă automobil și avertizează șoferul printr-o lumină 
intermitentă pe oglinda retrovizoare exterioară.

Alertă privind trafi cul în spatele automobilului (RCTA)
Ajută șoferul la mersul cu spatele prin detectarea vehiculelor 
care se apropie din lateral în spatele automobilului. 

CELE MAI NOI SOLUȚII TEHNOLOGICE 

Sisteme avansate de asistență pentru șofer disponibile în Musso Grand vă ajută să conduceți în siguranță în toate situațiile de deplasare. Programul Electronic de 
Stabilitate (ESP) acordă prioritate siguranței ocupanților, ajutând șoferul să mențină stabilitatea direcției când una sau mai multe roți pierd tracțiunea, iar sistemul de 
frânare autonom de urgență (AEB) reduce la minim riscul unei coliziuni grave prin acționarea automată a frânelor atunci când o coliziune este iminentă.  

AVEȚI CONTROLUL ORIUNDE MERGEȚI 
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Pentru siguranță fără compromisuri în caz de coliziuni, noul Musso Grand este echipat cu un sistem avansat de 
airbaguri, care include airbaguri frontale, laterale și cortină pentru protejarea șoferului și a pasagerilor. 
Programul electronic de stabilitate din Musso monitorizează permanent condițiile de drum 
pentru a asigura stabilitatea direcției și, în caz de nevoie, ajustează automat puterea 
motorului și puterea de frânare la fi ecare roată în parte pentru a preveni 
pierderea controlului asupra direcției. În plus, diferențialul autoblocant 
îmbunătățește tracțiunea pe pante abrupte și alunecoase, 
pentru o performanță superioară de tractare. 

O PREZENȚĂ IMPUNĂTOARE PE ORICE TEREN 

1  Airbag șofer 2  Airbag pasager
3, 4  Airbaguri laterale șofer și pasager 5, 6  Airbaguri cortină 

Diferențial autoblocant 
Pe suprafețe noroioase sau acoperite de zăpadă, o roată poate aluneca sau se 
poate ridica de la sol. În acest caz, diferențialul autoblocant forțează cele două 
roți de pe aceeași axă să se învârte la unison și astfel automobilul va avea din nou 
tracțiune. 

Semnal de oprire de urgență (ESS) Asistență la coborârea pantelor (HDC) 

Asistență la pornire în rampă (HSA) 

6 AIRBAGURI

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

și a pasagerilor.
drum
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Consolă plafon 

Climatizare complet automată cu două 
zone / Sistem manual de climatizare

Torpedou și compartiment consolă centrală 

STIL ȘI COMODITATE 

EXTERIOR INTERIOR 

Panoul de instrumente cu computer de 
bord de 3,5” 

Comutatoare de telecomandă și sistem 
tempomat pe volan

Sistem audio 2-Din cu MP3 Modul de comutatoare integrat 

Volan reglabil pe adâncime Modul cameră video frontală cu senzor de 
ploaie și unitate de control automat al luminii 

Volan reglabil pe înălțime Port USB și priză de curent electric 

Suport pahare în rândul 2 Inele de fixare a încărcăturii în benă Trapă de acoperiș acționată electric cu 
sistem de siguranță 

Geamuri controlate prin telecomandă cu 
cheia inteligentă

Sistem de blocare automată a ușilor

Far cu funcție de escortare

Faruri Xenon Bloc optic combinat, spate Proiectoare ceață față cu LED

Lumină de întâmpinare Geamuri cu pretecție solară și sistem de 
dezghețare a ștergătoarelor de parbriz

Geamuri acționate electric cu sistem de 
siguranță

Cameră video retrovizoare

Bare amarare elegante Ușă benă ranforsat Sistem de asistență la parcare Sistem de monitorizare a presiunii în 
anvelope / Trusă de reparație anvelope

Parasolar 

Smart Audio cu ecran de 8” 

20     21



GHID DE CULORI

CULORI EXTERIOARE CULORI INTERIOARE

JANTE

Alb Grand (WAA) Piele Nappa Țesătură textilă

Tapițerie de culoare neagră, din material textil, plafon de culoare 
neagră

Alb Silky White Pearl (WAK) Gri Marble (ACM) Verde Amazonia (GAM)

Roșu Indian (RAJ) Albastru Atlantic (BAU) Negru Space (LAK) Jantă din oțel 17” Jantă din aliaj ușor 17” Jantă din aliaj ușor 18”, neagră Jantă din aliaj ușor 18” Jantă vopsită prin pulverizare 20” Gri Galaxies (ADB)

Tapițerie de culoare maro, din piele, plafon de culoare neagră

Piele Nappa
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