Ērtums par saprātīgu cenu

DINAMISKS, BET VIENKĀRŠS

Augstas intensitātes gāzizlaides ksenona
priekšējie lukturi* un LED dienas gaitas lukturi
labākai redzamībai gan dienā, gan naktī.

Ārējā spoguļa aizmugurē uzstādīts pagrieziena
rādītājs un iekāpšanas/izkāpšanas apgaismojums.

LED pagrieziena apgaismošanas
lukturi* kombinācijā ar miglas lukturiem.

* Papildaprīkojums.
2.

Aizmugures LED kombinētie lukturi.

Ar LED gaismām viegli izgaismota
aizmugurējā reģistrācijas numura zīme.

Durvju sliekšņu apmales.
3.

P atiesi ietilp ī g s apvid u s a u to
Īsts apvidus auto ar mūsdienīgu ārējo apdari. Rexton korpusā ir iemodelēts
īpašs sliekšņu rāmis, un maināmajā pilnpiedziņas sistēmā ir ierīkotas
starplikas. Aprīkojums, bez kura nespēj iztikt neviens apvidus auto.

Rexton korpuss pie sliekšņu rāmja ir piestiprināts
desmit vietās, tā četru slāņu konstrukcija ir spēcīga un
izturīga. 81,7 % no Rexton korpusa ir izgatavoti no īpaši
izturīga tērauda. Sadursmes gadījumā Rexton izturīgais
sliekšņu rāmis un tērauda korpuss paaugstinās pasažieru
drošības līmeni. Rexton konstrukcijas izturība uzlabo arī
braukšanas ērtības un stabilitāti.

4.

Četrkāršs rāmis

81,7 % no Rexton korpusa ir izgatavoti no īpaši izturīga tērauda.

Rāmja sastāvdaļām ir četrkārša slāņu struktūra, kas nodrošina
augstāku drošību sānu sadursmes gadījumā, nekā norādīts globālo
standartu prasībās.

Sadursmes enerģiju
absorbē joša rāmja daļa

Sadursmes enerģiju absorbējošā rāmja daļa padara Rexton ļoti drošu, jo
sadursmes enerģija pēc frontālās sadursmes tiek aizvadīta prom no
transportlīdzeklī esošajiem pasažieriem. Īpašā rāmja daļa ir izstrādāta,
lai absorbētu sadursmes enerģiju, pasargājot cilvēkus transportlīdzeklī.

K R AV N E S Ī BA 3000 kg

Jaunais Rexton ir spējīgs vilkt 3000 kg smagu aizmugurējo
piekabi! Pateicoties pilnpiedziņai un jaudīgajam 2,2 litru
dīzeļmotoram, automašīna ir viegli iedarbināma. Lielajā
9,2” HD skārienjutīgajā ekrānā* redzamais stāvvietā
novietošanas sistēmas kameras attēls palīdz apgriezt zem
piekabes esošo sakabes āķi pareizajā virzienā.
* Pieejams tikai Quartz modeļiem.

5.

P I L N V Ē R T ĪG A P I L N P I E D Z I Ņ A S T R A N S P O R T Ē Š A N A S S I S T Ē M A

2WD ātrā piedziņa.

Pilnpiedziņas sistēma
Rexton pilnpiedziņas sistēma iedalās trīs līmeņos: 2H
aizmugures piedziņa, 4H četru riteņu piedziņa, 4L četru
riteņu piedziņa. Transportēšanas shēmu ir viegli
nomainīt – brauciena laikā atliek tikai pagriezt slēdzi.
Ikdienas apstākļos automašīna ir viegli vadāma,
nodrošinot vislabāko iespējamo vadāmību un degvielas
ekonomiju.
6.

Mazo kravu gadījumā vilces spēks tiek sadalīts starp
priekšējām un aizmugurējām asīm attiecībā 50:50, vilces
spēks tiek divkāršots ar starpliku palīdzību. Ja braucat ar
ātrumu, kas mazāks par 100 km/h, braukšanas laikā
iespējams izvēlēties 2H vai 4H braukšanas veidu.

4WD ātrā pilnpiedziņa.

4WD lēnā pilnpiedziņa.

ELEGANTS UN UZTICAMS
Neatkarīga daudzsviru balstiekārta aizmugurē

7 ātrumu automātiskā ātrumkārba

Neatkarīgā balstiekārta katram
ritenim ļauj individuāli
pārvietoties uz augšu, uz leju, pa
labi un pa kreisi, lai braukšana
pa nelīdzenu ceļu būtu droša.
Pateicoties daudzajām svirām,
ceļa reljefa radītie triecieni tiek
izkliedēti, līdz korpusam nonāk
tikai nelielas vibrācijas, un
brauciena kvalitāte saglabājas
augstā līmenī.

Rexton ir pieejama automātiskā ātrumkārba E-Tronic ar
septiņiem ātrumiem, kas darbojas kā griezes momenta
pārveidotājs. E-Tronic automātiskā ātrumkārba ļauj
manuāli mainīt pārnesumus, izmantojot slīdņa slēdzi
blakus pārnesumu pārslēgšanas svirai. Automātiskās
ātrumkārbas ziemas aprīkojums nodrošina līdzenu
braukšanu arī slidenos apstākļos.

E-Tronic 7-ātrumu automātiskā ātrumkārba.

Jaudīgs motors
2,2 litru E-XDI 220 dīzeļmotors
• Maks. jauda 181 ZS pie 4000 apgr./min.
• Maks. griezes moments 420 Nm pie
1600–2600 apgr./min.
• Motora darba tilpums 2157 cm3

Rexton ir pieejams ar ķēdi aprīkots 2,2 litru
dīzeļmotors, kas nodrošina 133 kW (181 ZS) lielu jaudu,
un tā griezes moments pie 420 Nm ir 1600–2600.
Maksimālais pagrieziena moments tiek sasniegts
visbiežāk izmantotajā ātruma diapazonā, līdz ar to
nekavējoties tiek iesaistīta maksimālā motora jauda.

7.

I E T I L P ĪG S U N P I E L Ā G O J A M S
Vieta pieciem vai septiņiem
Rexton ir daudz vietas kā vadītājam, tā līdzbraucējiem,
pat nerunājot par bagāžas nodalījuma ietilpīgumu.
Piecvietīgajā Rexton ērti jutīsies visi pasažieri — un tā
bagāžas nodalījuma tilpums ir 820 litri. Ievērojami
vairāk vietas nekā vairumā universāļu.

5 sēdvietu modelis
Bagāžas ietilpība
820–1977 litri

7 sēdvietu modelis
Bagāžas ietilpība
236–1806 litri

5 sēdvietu Rexton ar salonu Cognac Brown
krāsā. Rexton sēdekļi ir ergonomiski izstrādāti,
lai atbilstu katras ķermeņa daļas formai, tā
mazinot nogurumu garos ceļojumos.

8.

Rexton spēj viegli pārvadāt arī lielākus priekšmetus, jo bagāžas
nodalījuma maksimālais tilpums ir teju 2 m³.

Sēdekļi ar ādas polsterējumu*
Ērtums, ko nodrošina Rexton sēdekļi ar ādas
polsterējumu, jūtams pat garākos izbraucienos.
Sēdekļu ergonomika un ērtie roku balsti ir augstākajā
līmenī. Ādas polsterējums ilgi saglabājas tīrs. Abi Rexton
priekšējie sēdekļi ir elektriski regulējami**, tādējādi ir
viegli un ērti atrast sev piemērotu sēdēšanas pozīciju.
Sēdekļu apsilde*** ir ierīkota ne tikai priekšējos sēdekļos,
bet arī otrajā sēdekļu rindā, pie logiem esošajos sēdekļos.
Rexton sēdekļi atrodas salīdzinoši augstu, un tas nodrošina
labu pretī braucošo transportlīdzekļu redzamību, kas
savukārt laikus sagatavo vadītāju izvairīties no nedrošām
situācijām uz ceļa.
* Kā papildaprīkojums pieejams Crystal modeļiem, Quartz modeļiem
pieejams standarta aprīkojumā.
** Tikai Quartz modeļiem.
*** Priekšējo sēdekļu apsilde Crystal modeļiem ir pieejama kā papildus
aprīkojums.

7 sēdvietu Rexton ar
salonu Ash Black krāsā.

USB pieslēgvieta un strāvas
kontaktligzda centrālajā konsolē.

Bagāžas nodalījuma pārsegs (tikai 5 sēdvietu modelī).

Bagāžas tīkls (tikai 5 sēdvietu modelī).

USB pieslēgvieta un 220 V / 115 V
sprieguma maiņgriezis otrā rindā.

Liels glāzes turētājs.

Apsildāmi priekšējie un aizmugurējie sēdekļi Quartz modelī.
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LU K S U S A K L A S E S A P R Ī KOJ U M S
Rexton salonā ar eleganto un kvalitatīvo apdari
skatienu piesaista lielais 9,2” HD skārienjutīgais ekrāns*,
kurā iespējams vērot ne tikai aizmugurējās kameras
attēlu, bet arī navigāciju. Rexton noteikti ir ierīkota viena no
labākajām navigācijas sistēmām, jo tā brīdina par visiem
uz ceļa esošajiem fotoradariem. Rexton ir ierīkotas Apple
CarPlay un Android Auto programmas. Radio stacijas
iespējams piefiksēt arī reālajā laikā.

S KA T S

360°
L EŅ Ķ Ī

Priekšējā
skata
kamera
Sānu
skata
kamera
Atpakaļskata
kamera

Apkārtskata monitors*
Displejs nodrošina skatu uz transportlīdzekli no augšas, kā arī
parāda tuvākajā apkārtnē esošos šķēršļus. Šī sistēma padara
automašīnas novietošanu stāvvietā ļoti vienkāršu un drošu.
* Papildaprīkojums.

3,5″ digitālais informācijas panelis.

Navigācija**.

Apsildāma stūre** ar stūres augstuma un dziļuma regulēšanas sistēmu.

Priekšējo lukturu un automātiskas logu mazgāšanas slēdži.

Atpakaļskata kamera.

Inteliģentās atslēgas sistēma**.

Divzonu automātiskā klimata
kontrole**.

Attālinātas vadības slēdži un kruīza kontroles sistēma uz stūres.

** Standarta aprīkojums „Quartz” modelī.
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Elektroniskā stāvbremze
un Auto-Hold funkcija.

Mērinstrumentu panelis
Liels (7”) TFT-LCD* panelis ar jaunāko tehnoloģiju
atbalstu sniedz autovadītājam ātru un ērtu piekļuvi
transportlīdzekļa informācijai. Digitāls spidometrs
ar 3 režīmiem un informācijas panelis ar dažādiem
displejiem.
* Papildaprīkojums.

11.

B A G ĀT ĪG S D R O Š Ī B A S A P R Ī K O J U M S

Rexton aprīkots ar bagātīgu mūsdienīgāko
drošības aprīkojumu, kas palīdz izvairīties
no negadījumiem un samazināt zaudējumus.
Arī braukšana ir kļuvusi daudz vienkāršāka.

Elektroniskā stabilitātes programma, pretapgāšanās sistēma un
bremzēšanas palīgsistēma ir Rexton standarta aprīkojums.
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Vējstikla tīrītāji un kalnu bremzes, kas palīdz garantēt drošību
braukšanas laikā.

Autonomās avārijas bremzēšanas sistēmas kameras sensori
novēro apkārtējo vidi, lai noteiktu iespējamos sadursmes draudus.
Sistēma automātiski nobremzē automašīnu, cenšoties izvairīties
no sadursmes, vai vismaz samazinot sadursmes sekas. Sistēma
darbojas, ja automašīna brauc ar ātrumu 8–60 km/h.

9 drošības spilveni
1 Autovadītāja drošības spilvens
2 Autovadītāja ceļgalu zonas drošības spilvens
3 Pasažiera drošības spilvens
4, 5 Autovadītāja un pasažiera sānu drošības spilveni
6, 7 Aizmugurējo sēdekļu sānu drošības spilveni
8, 9 Aizkarveida drošības spilveni

Aklās zonas uzraudzības sistēma* konstatē aklajā zonā tuvojošos
transportlīdzekļus un brīdina autovadītāju ar mirgojošu gaismiņu uz
ārējā spoguļa. * Pieejams kā papildaprīkojums.

Satiksmi regulējošo zīmju atpazīšanas sistēma uzrauga
priekšā esošās satiksmi regulējošās zīmes. Spēkā esošie ātruma
ierobežojumi un brīdinājumi par ātruma pārsniegšanu vadītājam
tiek parādīti uz ierīkotā digitālā ekrāna.

Brīdinājums par frontālo sadursmi. Ja kameras sensori konstatē,
ka automašīnai pārlieku tuvu atrodas cits transportlīdzeklis vai gājējs,
sistēma brīdina par iespējamu frontālo sadursmi. Sistēma darbojas, ja
automašīna brauc ar ātrumu, kas mazāks nekā 180 km/h.

Tālo gaismu palīgsistēma automātiski samazina tālo gaismu
spožumu, kad konstatē tuvojošos transportlīdzekli, tā atvieglojot
braukšanu naktī.

Braukšanas atbalsta sistēma brīdina vadītāju, ja automašīna ir
novirzījusies no sava taisnvirziena ceļa.

Stāvvietā novietošanas sistēmas sensori priekšpusē un aizmugurē,
kas ierīkoti automašīnas priekšējā un aizmugurējā daļā, brīdina par
šķēršļiem, atvieglojot automašīnas novietošanu stāvvietā sarežģītos
apstākļos.
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Salona krāsas

Ash Black krāsa ar smilškrāsas griestiem. “Nappa” āda (standarta aprīkojums Quartz modelī), termoplastiskais poliuretāns
vai audums (standarta aprīkojums Crystal modelī).

Diski

17” lietie diski
(Crystal)

18” ar dimantu
slīpēti lietie diski
(Quartz)

20” ar hromēti diski
(papildaprīkojums)

Krāsas

Snow Beige krāsā, “Nappa” āda (papildaprīkojums), termoplastiskais poliuretāns vai audums (papildaprīkojums, bez papildu
maksas Crystal modelī).
Grand White (bāzes krāsa)

Cognac Brown krāsā, “Nappa” āda (papildaprīkojums).

Ash Black krāsā, “Nappa” āda (papildaprīkojums).
14.

Elemental Grey (metālika vai perlamutrs)

Space Black (metālika vai perlamutrs)

Fine Silver (metālika vai perlamutrs)

Sabia Beige (metālika vai perlamutrs)

Atlantic Blue (metālika vai perlamutrs)

Tehniskie rādītāji
DZINĒJS			
2,2 L DĪZEĻDEGVIELA		
PIEDZIŅAS SISTĒMA			
4WD (PILNPIEDZIŅA)		
PĀRNESUMKĀRBA			
6MT (Crystal)
7AT (Quartz)
SĒDEKĻI			
5
5
7		
KLĪRENSS			
224 mm		
PAGRIEZIENA RĀDIUSS			
5,5 m		
IETILPĪBA					
SĒDEKĻI			
5		
7
BAGĀŽAS NODALĪJUMA 	AR PACELTIEM
1977 l		 1806 l
IETILPĪBA	
3. RINDAS SĒDEKĻIEM
	AR NOLOCĪTIEM
820 l		 641 l
3. RINDAS SĒDEKĻIEM
	AR NOLOCĪTIEM
236 l
2. UN 3. RINDAS
SĒDEKĻIEM
DEGVIELAS TVERTNE			
70 l		
MASA					
Pilna masa			
2860 kg
2960 kg
Piekabes masa
Ar bremzēm		
2700 kg
3000 kg
Bez bremzēm		
750 kg		
DZINĒJS					
Degviela			
Dīzeļdegviela		
Cilindru skaits			
4 rindā		
Tilpums 			
2157 cm3		
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens		
86,2 x 92,4 mm		
Spiediena pakāpe			
15,5 : 1		
Maks. jauda			
133,1 kW (181 ZS) / 4000 apgr./min		
Maks. griezes moments		
420 Nm / 1600-2600 apgr./min
Veiktspēja					
Maks. ātrums			
185 km/h		
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 					
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
Pilsētā		
9,8
10,2
10,4
l/100 km
Ārpus pilsētas
6,6
6,9
7
Kombinētajā ciklā
7,8
8,1
8,3
CO2 izmešu daudzums g/km Kombinētajā ciklā
204
213
218

2865 mm
4850 mm

1825 mm

1640 mm

1640 mm

1960 mm
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SsangYong – kvalitatīvu apvidus
un lielo pilsētas automašīnu
ražotājs jau kopš 1954. gada
SsangYong, Dienvidkorejas vecākais automašīnu ražotājs,
ir specializējies pilnpiedziņas džipu un lielo pilsētas
automašīnu ražošanā. SsangYong transportlīdzekļi ir
pazīstami kā izturīgi, uzticami un praktiski auto, kas ir
paredzēti braukšanai apgrūtinātos apstākļos.
SsangYong koncentrējas uz lielo pilsētas automašīnu
un pilnpiedziņas modeļu ražošanu, un tas nozīmē, ka
to projektēšanā netiek pieļauti kompromisi, automašīnas
atbilst augstākajām kvalitātes un izmantošanas prasībām.
Tam par apliecinājumu SsangYong savām ražotajām
automašīnām Latvijā piešķir piecus gadus ilgu neierobežota
nobraukuma garantiju.
Kravas svars, kādu automašīnas spēj transportēt, sniedz
pārliecību par to, ka SsangYong ir radīts, lai tiktu galā ar
visgrūtākajiem uzdevumiem. Jaudīgie motori, zemais trokšņa
līmenis, īpaši efektīvā pilnpiedziņa, kvalitatīvā apdare un
bagātīgais papildaprīkojums padara braukšanu drošu un ērtu.

SY MOTOR OY
ssangyong.lv
SsangYong Latvia
Kellokukantie 2, 01300 Vantaa, Somija
Visas fotogrāfijas, zīmējumi un aprīkojuma apraksti sagatavoti, pamatojoties uz brošūras izdošanas brīdī pieejamo
informāciju un starptautisko ilustratīvo materiālu. Automašīnu aprīkojums un krāsas var mainīties un atšķirties no šeit
minētajiem; fotogrāfijās ir attēloti arī auto ar atšķirīgu speciālo aprīkojumu. SY Motor Oy patur tiesības jebkurā brīdī,
iepriekš nebrīdinot, ieviest izstrādājumu, izejvielu, aprīkojuma un tehnisko parametru izmaiņas. Papildu informāciju par
izstrādājumiem, to iegādes iespēju un papildu aprīkojumu var saņemt pie tuvākā pilnvarotā SsangYong izplatītāja. 3/2018

