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Unele dotÅri prezentate în aceast catalog sunt opĥionale Ŋi implicÅ un cost suplimentar
iar altele nu sunt disponibile pentru toate modelele sau în toate pieĥele.
Datele tehnice Ŋi echiparile pot ȴ modiȴcate fÅrÅ notiȴcare prealabilÅ.
Contactaĥi distribuitorul local pentru cele mai recente informaĥii.

COMPETENĤE AUTENTICE.
EXTERIOR SPECTACULOS.
CAPACITÄĤI REMARCABILE.

 

GEOMETRIA
RAFINAMENTULUI
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※ În imagini apar Ŋi accesorii opĥionale.

AŊa cum se cuvine unui vehicul utilitar sportiv luxos Ŋi
robust, Rexton se prezintÅ cu o grilÅ nouÅ, îndrÅzneaĥÅ,
cu aspect de zale, încadratÅ lateral de farurile alipite
elegant, iar în partea de jos, de bara de protecĥie cu
linii artistice, unghiulare, vopsitÅ în culoarea caroseriei.
Rezultatul este de o frumuseĥe impunÅtoare.

2

1 Far faĥÅ integral LED
2 Oglinzi retrovizoare exterioare cu lampÅ
pentru iluminarea zonei de lângÅ portierele din faĥÅ
3 Proiectoare de ceaĥÅ

3
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VIZIBILITATE
SUPERIOARÄ.
MAI LUMINOS.
MAI STRÄLUCITOR.
Blocurile de lumini din spate subliniazÅ contururile
caroseriei. Ele lumineazÅ partea din spate a automobilului pe mai multe niveluri, asigurând o excelentÅ vizibilitate pe timpul nopĥii. Al treilea stop spate, integrat
în spoilerul de deasupra lunetei, completeazÅ stopurile
din blocurile de lumini cu LED. Semnalizatoarele din
partea de jos a blocurilor de lumini clipesc în ritm variabil. Numerele de înmatriculare sunt iluminate cu o luminÅ omogenÅ, blândÅ. Sub bara de protecĥie, toba de
eŊapament este mascatÅ, iar cele douÅ capete de ĥeavÅ
trapezoidale sugereazÅ un motor performant.

1 Bloc de lumini spate integral LED
2 Iluminarea LED a numÅrului de înmatriculare spate,
cu o luminÅ temperatÅ
3

3 Semnalizatoare cu ritm variabil
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ELEGANĤÄ DE JUR ÎMPREJUR
(OHPHQWHOHGHFRQWUROVLPSOHVXSUDIHĥHOHFXWH[WXUÅDWUDFWLYÅŊLSOÅFXWÅODDWLQJHUHYÅSHUPLWVÅFRQGXFHĥLUHOD[DW°Q
VLJXUDQĥÅ6FDXQHOHFXWDSLĥHULHPRDOHGLQSLHOHPDWODVDWÅSRWȴUHJODWHFRQIRUPSUHIHULQĥHORURFXSDQWXOXL,QVWUXPHQ
WHOHDPSODVDWHSHFRQVRODFHQWUDOÅŊLSHFRQVRODGLQSODIRQUDȴQDWHŊLELQHRUJDQL]DWHQXGLVWUDJDWHQĥLDŊRIHUXOXL
/XPLQDGHDPELDQĥÅGHSHXŊLŊLSDQRXOGHERUGFUHVFVHQ]DĥLDGHFRQIRUWSHWLPSGHQRDSWH
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INFORMARE COMPLETÄ,
LA ÎNDEMÂNA TA
Prin panoul de instrumente digital cu ecran de 12,3” Ŋi alte interfeĥe, Rexton
organizeazÅ o cantitate impresionantÅ de informaĥii în bucÅĥi uŊor accesibile.
AȴŊeazÅ întotdeauna datele cele mai importante, cele mai urgente, astfel Ŋoferul
se poate concentra pe condus. Pentru uŊurarea parcÅrii, la comutarea în marŊarier
oglinzile retrovizoare exterioare sunt înclinate în jos. Sistemul de monitorizare 3D
de jur împrejur, care combinÅ imaginile de la patru camere video de înaltÅ rezoluĥie
Ŋi le afiŊeazÅ pe ecranul de 9” al sistemului multimedia, crescând siguranĥa Ŋi
uŊurinĥa manevrelor. Prin ecranul tactil poate ȴ controlat sistemul de navigaĥie Ŋi
sistemul audio, inclusiv radio, MP3 Ŋi Digital Audio Broadcasting (DAB). Sistemul
este compatibil cu Apple CarPlay Ŋi Google Android Auto, respectiv poate reda
muzicÅ de pe o memorie USB.
PANOU DE INSTRUMENTE COMPLET DIGITAL CU ECRAN DE 12,3”

Apple Carplay Ŋi Google Android Auto*
Utilizatorul îŊi poate conecta smartphone-ul la unitatea multimedia,
pentru a efectua apeluri telefonice, a citi mesajele primite Ŋi a asculta
muzicÅ.
* Disponibil atât la sistemul de navigaĥie cu ecran de 9”, cât Ŋi la
sistemul Smart Audio cu ecran de 8”.

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

Vedere

360°

1 Direcĥie asistatÅ electric variabilÅ, volan încÅlzit
2 Sistem de navigaĥie HD cu ecran de 9”

3 FrânÅ de parcare electricÅ, cu funcĥie Auto-Hold

Panou de instrumente capabil sÅ afiŊeze informaĥii audio, video Ŋi navigaĥie

1

2

3
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INTERIOR RECONFORTANT, FINISAJE DE LUX
Scaunele ergonomice sunt o desfÅtare atât pentru Ŋofer cât Ŋi pentru
pasageri. Ambele scaune din faĥÅ sunt reglabile electric, încÅlzite Ŋi
ventilate, iar scaunele din doilea rând sunt încÅlzite. Poĥi memora
reglajele preferate pentru scaunul Ŋoferului Ŋi oglinzile retrovizoare
pentru trei Ŋoferi diferiĥi. În rândurile de scaune din spate, scaunele bine
conturate, care oferÅ o suprafaĥÅ fermÅ de sprijin, tetierele mari Ŋi un
spaĥiu amplu pentru picioare asigurÅ un confort deosebit. Scaunele din
rândul al doilea pot ȴ rabatate Ŋi înclinate în faĥÅ pentru a mÅri volumul
portbagajului.

CONFIGURAĤII ALE SCAUNELOR LA MODELUL CU 5 LOCURI

Rândul 2 rabatat 40%
(1376 litri)

Rândul 2 rabatat 60%
(1652 litri)

CONFIGURAĤII ALE SCAUNELOR LA MODELUL CU 7 LOCURI

Rândul 2 rabatat 100%
(1977 litri)

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

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

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

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

5

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

7

Model

Model

locuri

locuri

SCAUNE RABATABILE PENTRU A PUTEA TRANSPORTA OBIECTE FOARTE LUNGI
Scaunele din rândul al doilea pot fi rabatate Ŋi înclinate pentru a uŊura accesul la rândul al treilea.
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PORTBAGAJ URIAŉ, VERSATILITATE DE TOP
Portbagajul noului Rexton vÅ oferÅ spaĥiu amplu pentru bagaje chiar Ŋi fÅrÅ rabatarea
rândului al doilea de scaune. În viaĥa cotidianÅ se întâmplÅ frecvent sÅ aveĥi
bagaje în ambele mâini. În aceastÅ situaĥie vÅ poate fi de ajutor hayonul inteligent
acĥionat electric. DacÅ sistemul detecteazÅ prezenĥa cheii inteligente în apropierea
imediatÅ (1 m) a automobilului, dupÅ 3 secunde deschide automat hayonul.

1 1. Hayon inteligent acĥionat electric
– Hayonul se deschide Ŋi se închide cu ajutorul unui motor electric
– Acĥionare simplÅ printr-o apÅsare de buton
2 Rândul 2 de scaune rabatabil 100% (la modelul cu 5 locuri)
3 Conȴguraĥie normalÅ a scaunelor cu placa de portbagaj ridicatÅ
(model 5 locuri)

2

1

3
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81&83/83(5)(&73275,9,73(17587,1(
Motorul diesel de 2,2 litri al Rexton oferÅ un cuplu motor generos care face condusul o plÅcere Ŋi vÅ este de ajutor Ŋi în cele mai diȴcile
situaĥii, ȴe cÅ este vorba de accelerare sau de tractare. Noua transmisie automatÅ cu 8 trepte asigurÅ schimbarea linÅ a treptelor de vitezÅ
Ŋi economie de carburant în orice interval de viteze.

MOTOR DIESEL DE 2,2 LITRI

4X4 OPĤIONAL

Putere maximÅ (CP/rpm)

Tracĥiunea integralÅ temporarÅ poate fi activatÅ de
Ŋofer în funcĥie de condiĥiile de drum sau de teren.
Sistemul poate fi exploatat mai economic Ŋi în
siguranĥÅ mai mare decât sistemele de tracĥiune
integralÅ permanentÅ.

202 / 3800

Cuplu maxim (Nm/rpm)

441 / 1600~2600
Capacitate cilindricÅ (cmc)

2157

Tip motor diesel

e-XDi220

2WD
4WD
tracĥiune spate tracĥiune integralÅ

4WD
tracĥiune
integralÅ cu
reductor

Diferenĥial autoblocant la puntea spate (LD)
DacÅ una din roĥile antrenate se învârte în gol pe teren
accidentat sau pe un drum de pÅmânt, diferenĥialul
autoblocant ajutÅ la continuarea deplasÅrii.

TRANSMISIE AUTOMATÄ CU 8 TREPTE, CU CONTROL ELECTRONIC

SUSPENSIE SPATE INDEPENDENTÄ MULTI-LINK
Suspensia independentÅ permite fiecÅrei roĥi sÅ se
miŊte în sus, în jos, spre stânga Ŋi spre dreapta
independent, pentru o manevrare sigurÅ pe
drumuri accidentate. Suspensia absoarbe eficient
Ŋocurile produse de suprafaĥa drumului, o cantitate
minimÅ de vibraĥii este transferatÅ caroseriei,
asigurând o calitate superioarÅ a mersului.

 

6758&785Ä5(=,67(17Ä',12Ĥ(/
Caroseria noului Rexton este montatÅ pe cadrul „Quad Frame“ care izoleazÅ habitaclul de zgomotul provenit de la suprafaĥa drumului Ŋi
de la motor, iar în caz de coliziune, absoarbe Ŋi distribuia forĥa impactului, protejând ocupanĥii. Caroseria ȴxatÅ în opt puncte de cadru
contribuie de asemenea în mare mÅsurÅ la confortul, stabilitatea Ŋi siguranĥa în mers.
Cadrul de Ŋasiu este construit în mare parte din elemente structurale din oĥel de rezistenĥÅ ultra-înaltÅ.

1

1 ELEMENTE STRUCTURALE DIN CEL MAI AVANSAT OĤEL DE

ÎNALTÄ REZISTENĤÄ UTILIZAT ÎN INDUSTRIA AUTO
2

3

81,7% din caroserie este realizatÅ din tablÅ de oĥel de înaltÅ densitate Ŋi înaltÅ
rezistenĥÅ la rupere, asigurând o deosebitÅ rigiditate structuralÅ Ŋi siguranĥÅ.

2 CASETÄ ZONÄ DE IMPACT
Primul element al cadrului de Ŋasiu, datoritÅ
capacitÅĥii de deformare, absoarbe o mare parte
din energia impactului în cazul unei coliziuni
frontale.

3 QUAD FRAME
Elementele cadrului prezintÅ o structurÅ în
patru straturi care oferÅ o siguranĥÅ deosebitÅ
la impact lateral.
 

SIGURANĤÄ ACTIVÄ ÎMBUNÄTÄĤITÄ, DE ULTIMÄ ORÄ
Prevenirea Ŋi evitarea accidentelor este ajutatÅ de sisteme de siguranĥÅ de nivel superior.
Sistemul avansat de asistare a Ŋoferului (ADAS) SsangYong utilizeazÅ camere video, radare Ŋi senzori, precum Ŋi o serie de unitÅĥi electronice de monitorizare pentru
a ajuta Ŋoferul sÅ circule în siguranĥÅ. Pe lângÅ funcĥiile ADAS utilizate în trecut, Rexton este echipat Ŋi cu urmÅtoarele noutÅĥi:
TEHNOLOGII DE ULTIMÄ GENERAĤIE

Tempomat adaptiv inteligent (IACC)

AsistenĥÅ pentru menĥinerea pe banda de circulaĥie

AlertÅ privind atenĥia Ŋoferului (DAA)

CompleteazÅ funcĥia tempomatului adaptiv cu
menĥinerea automobilului în centrul benzii de
circulaĥie prin controlul automat al direcĥiei.

(LKA)

Când sistemul detecteazÅ scÅderea considerabilÅ a
atenĥiei Ŋoferului, îl atenĥioneazÅ prin avertisment
sonor Ŋi printr-un mesaj afiŊat pe panoul de
instrumente.

AlertÅ privind distanĥa de siguranĥÅ (SDA)

AlertÅ Ŋi intervenĥie la traficul în spatele automobilului
(RCTA)

AtenĥioneazÅ Ŋoferul dacÅ distanĥa de urmÅrire
faĥÅ de vehiculul care se deplaseazÅ în faĥÅ
nu este suficientÅ.

Când sistemul detecteazÅ pÅrÅsirea neintenĥionatÅ
a benzii de circulaĥie, efectueazÅ automat o
ajustare a direcĥiei de mers.

La ieŊirea cu spatele dintr-un loc de parcare,
sistemul frâneazÅ automat dacÅ existÅ pericol de
coliziune.

AsistenĥÅ la menĥinerea pe centrul benzii de
circulaĥie (CLKA)
Camera video frontalÅ detecteazÅ separatoarele de
bandÅ Ŋi menĥine automobilul în centrul benzii prin
intervenĥii asupra direcĥiei în caz de nevoie.

AsistenĥÅ pentru prevenirea coliziunii în unghiul mort (BSA)

Avertizare la ieŊirea din automobil (SEW)

DacÅ Ŋoferul se apropie de marginea benzii de
circulaĥie cu intenĥia de schimbare a benzii, dar
sistemul detecteazÅ risc de coliziune cu un vehicul
care se aflÅ în unghiul mort, acesta ajutÅ la evitarea
accidentului prin acĥionarea diferenĥiatÅ a frânelor.

Sistemul SEW detecteazÅ vehiculele care se apropie
din spate Ŋi atenĥioneazÅ ocupanĥii înainte de
coborârea din automobil.
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ÎN SLUJBA SIGURANĤEI DUMNEAVOASTRÄ
ŉI PASAGERILOR DUMNEAVOASTRÄ
În funcĥie de nivelul de echipare, noul Rexton oferÅ nu mai puĥin de nouÅ airbaguri, inclusiv airbag pentru genunchii
Ŋoferului Ŋi airbaguri laterale la rândul 2 de scaune. Volanul Ŋi coloana de direcĥie sunt proiectate în mod special pentru a
absorbi forĥa unei coliziuni, minimizând efectul asupra zonei toracelui Ŋoferului, iar tetierele active se deplaseazÅ în faĥÅ în
cazul unei coliziuni pentru a reduce riscul traumatismelor cervicale.

1 Semnal de oprire de urgenĥÅ (ESS)

2 AsistenĥÅ la coborârea pantelor (HDC)

3 AsistenĥÅ la pornire în rampÅ (HSA)

4 Program electronic de stabilitate (ESP)

5 Protecĥie activÅ contra rÅsturnÅrii (ARP)

6 Sistem de asistenĥÅ la frânare (BAS)

9 AIRBAGURI

7 Sistem de stabilizare a remorcii

1

2

1 Airbag Ŋofer

4 5

2 Airbag pentru genunchii Ŋoferului

6 7 Airbaguri laterale la locurile din spate

3 Airbag pasager

8 9 Airbaguri cortinÅ

3
5

Airbaguri laterale Ŋofer Ŋi pasager faĥÅ

8

6

3

6
4

1
cu
ESP

2

fÅrÅ
ESP

4

9

7

7

5
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CA ACASÄ, ORIUNDE TE-AI AFLA
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EXTERIOR

HABITACLU

([SORUHD]ÅYLLWRUXOFXVWLO

-DQWHGLQDOLDMXŊRUGHȋ

-DQWHGLQDOLDMXŊRUGHȋ
'LDPRQG&XW

-DQWHGLQDOLDMXŊRUGHȋ
6SXWWHULQJ:KHHO

)LLLVWHĥIÅĥLGHSODVÅULOH]LOQLFHPDLXŊRDUHŊLPDLHFRQRPLFH

*HDPXULFRQWURODWHSULQWHOHFRPDQGÅFXFKHLD
LQWHOLJHQWÅ

)DUFXOXPLQLGHHVFRUWDUH

/XPLQÅGH°QW¤PSLQDUH

QFOLQDUHDDXWRPDWÅDRJOLQ]LLUHWURYL]RDUHH[WHULRDUH
ODPHUVXO°QDSRL

(FUDQPRQRFURPGHȋ°QSDQRXOGHLQVWUXPHQWH

6LVWHPDXGLRPXOWLPHGLDFXHFUDQWDFWLOGHȋ

&RPXWDWRDUHSHQWUXFRQWUROXODXWRPDWDOIDUXULORUŊL
ŊWHUJÅWRDUHORU

9RODQPXOWLIXQFĥLRQDO

0¤QHUHGHXŊÅFXVHQ]RUGHDWLQJHUHŊLLOXPLQDUH

*HDPXULDFĥLRQDWHHOHFWULFFXIXQFĥLHDQWLSULQGHUH

3DUEUL]WHUPRŊLIRQRL]RODW

%DUHGHDPDUDUH

&OLPDWL]DUHDXWRPDWÅFXGRXÅ]RQHFOLPDWL]DUH
PDQXDOÅSHQWUXU¤QGXODOOHD

&RPXWDWRUPRGGHFRQGXFHUHGH]DFWLYDUHVLVWHP,6*

6LVWHPGHPHPRUDUHDUHJODMHORUSHQWUXŊRIHU
XŊXUDUHDDFFHVXOXLŊRIHUXOXL

%XWRDQHGHUHJODUHGHSHVSÅWDUXOVFDXQXOXL
SDVDJHUXOXLGLQIDĥÅ

7UDSÅFXIXQFĥLHDQWLSULQGHUH

7UXVÅGHUHSDUDĥLHDQYHORSH

6LVWHPGHPRQLWRUL]DUHDSUHVLXQLL°QDQYHORSH

6LVWHPGHDVLVWHQĥÅODSDUFDUH

6FDXQHIDĥÅŊLVSDWHFX°QFÅO]LUH

6FDXQHIDĥÅFXYHQWLODĥLH

6FDXQHIDĥÅUHJODELOHHOHFWULF

%DQFKHWHVSDWHUDEDWDELOH°QSDŊL
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HABITACLU

CULORI
CULORI EXTERIOARE

Alb GRAND (WAA)
ÎncÅrcÅtor fÅrÅ fir pentru telefoane

ConsolÅ în plafon, iluminare habitaclu cu comutatoare
tactile, avertizare centuri de siguranĥÅ

Stor reglabil manual la uŊa din spate

Ornamente praguri din oĥel inoxidabil, cu iluminare

Suport pahare dublu cu capac culisant, port USB
dublu

FantÅ de aer pentru scaunele din spate în consola
centralÅ

PrizÅ 12 V Ŋi 2 porturi USB

Cheie inteligentÅ

PlacÅ de portbagaj cu douÅ poziĥii

OglindÅ montatÅ în parasolar, cu iluminare

Gri ELEMENTAL (ACY)

Albastru ATLANTIC (BAU)

Gri MARBLE (ACM)

Negru SPACE (LAK)

CULORI INTERIOARE

Piele matlasatÅ neagrÅ, plafon bej (LBR)

CopertinÅ portbagaj (numai la modelul cu 5 locuri)

PEARL WHITE (WAK)
– alb perlat

Piele matlasatÅ maro Espresso, plafon negru (OAY)

Piele matlasatÅ bej, plafon bej (EBD)

Izolaĥie de jur împrejur a compartimentului motorului
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