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D Ü N A A M I L I N E ,  K U I D  S I I S K I  L I H T N E

Suure intensiivsusega ksenoon-esituled*  
ja LED-päevatuled tagavad parema  
nähtavuse nii päeval kui ka öösel. 

Suunatuli ja lombivalgustus  
paiknevad küljepeeglites.

LED-kurvituled* on ühendatud udutuledega.

* Lisavarustuses.



    3.

Liistuta lävepakuga uks.

LED-tuled valgustavad  
pehmelt tagumist numbrimärki.

Kombineeritud LED-tagatuled.
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Tõ E L I S E LT  M A H U K A S  M A A S T U r

81,7 % rextoni kerest on valmistatud kõrgtugevast terasest.

Rextoni kere on kümnest kohast kinnitatud redelraami 
külge, mille neljakihiline konstruktsioon on jäik ja tugev. 
81,7 % Rextoni kerest on valmistatud kõrgtugevast terasest. 
Kokkupõrke korral suurendavad Rextoni tugev redelraam ja 
terasest kere sõitjate turvalisust. Rextoni konstruktsiooni 
jäikus parandab ka sõidumugavust ja -stabiilsust.

Raami osadel on neljakihiline struktuur, mis ületab  
külgkokkupõrke ülemaailmse ohutusstandardi nõudeid.

NELJAKIHILINE rAAM

Löögienergiat neelav raamiosa teeb rextoni väga turvaliseks,  
kuna esikokkupõrke korral suunatakse löögienergia sõidukis  
viibijatest eemale. Spetsiaalne raamiosa on kavandatud 
kokkupõrkejõudu neelama, et kaitsta autos olevaid inimesi.

KOKKUPõrKE LÖÖGIENErGIAT  
NEELAV rAAMIOSA

Modernses väliskestas peitub ehtne maastur. rextoni kere on kinnitatud spetsiaalsele redelraamile 
ja lülitatavas nelikveosüsteemis on vahekast. Omadused, millest linnamaasturid ei oska undki näha.
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V E O V õ I M E  3000  K G 

Uue Rextoniga võid vedada 3000 kg kaaluvat järelhaagist! 
Tänu nelikveole ja jõulisele 2,2-liitrisele diiselmootorile toi-
mub paigaltvõtt lihtsalt. Suurelt 9,2” HD  puuteekraanilt* 
nähtav parkimiskaamera pilt aitab tagurdades haakekonksu 
hõlpsasti haagise veotiisli alla sättida.
* Saadaval vaid Quartz mudelile.
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Tõ E L I N E  VA H E K A S T I G A  N E L I K V E D U

Nelikveo puhul jaotub jõud esi- ja tagatelje vahel vahe-
korras 50:50 ning vahekasti abil veojõud kahekordistub.
Kui sõidetakse aeglasemalt kui 100 km/h, saab sõidu ajal 
valida kas 2H- või 4H-veoviisi.

Rextoni nelikveosüsteemil on kolm asendit; 2H tagavedu, 
4H nelikvedu, 4L nelikvedu. Veoskeemi on lihtne vaheta-
da, selleks tuleb sõiduolude muutudes vaid lülitit keerata.  
Tavaoludes on auto tagaveoline, nii tagatakse parim 
võimalik juhitavus ja kütusesäästlikkus.

NeLiKVeoSüSTeem

Nelikvedu väikestel kiirustel.

Nelikvedu suurtel kiirustel.

Tagavedu suurtel kiirustel.
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VõimaS mooToR

Rexton on saadaval seitsmekäigulise e-Tronic automaat-
käigukastiga, mis töötab pöördemomendi muunduriga. 
e-Tronic automaatkäigukast lubab käike vahetada käigu-
kangi kõrval asuva liuglüliti abil ka käsitsi.  automaat-
käigukasti talveasend võimaldab sujuva paigaltvõtu ka 
libedates oludes.

Rexton on saadaval kettajamiga 2,2-liitrise diiselmootoriga, 
mis tagab võimsuse 133 kW (181 hj) ja 420 Nm 
pöördemomendi pöörete vahemikus 1600–2600. 
maksimaalne pöördemoment saavutatakse 
enimkasutatavas pöörete vahemikus, seega maksimaalne 
mootori võimsus on koheselt juhi kasutuses.

7-KäigULiNe aUTomaaTKäigUKaST

2,2-liitrine E-XDI 220 diiselmootor

• Max võimsus 181 hj / 4000 p/min
• Max pöördemoment 420 Nm / 1600–2600 p/min.
• Mootori töömaht 2157 cm3 

N O O B E L  J A  U S A L D U S VÄ Ä r N E

e-Tronic 7-käiguline automaatkäigukast.

SõLTUmaTU HULKHoobVeDRUSTUS Taga
auto turvaliseks käsitsemiseks 
ebatasasel teepinnal võimaldab 
sõltumatu vedrustus igal rattal 
eraldi üles, alla, vasakule ja 
paremale liikuda. Teepinnast 
tekkivat põrutust hajutatakse 
mitme lüli kaudu, keresse 
kantakse edasi vähe vibratsiooni 
ning sõidukvaliteet on 
suurepärane.
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M A H U K A S  J A  K O H A N D ATAV
RUUmi ViieLe Või SeiTSmeLe
Rextonis on palju ruumi nii juhile kui ka kaassõitjatele, 
pakiruumist rääkimata. 5-istmelises Rextonis tunnevad 
end mugavalt kõik reisijad – ja pakiruumi maht on  
820 liitrit. Tublisti rohkem kui enamikes universaalides.

rextoniga saab hõlpsasti vedada suuremaidki esemeid, kuna pakiruumi 
maksimaalne maht on ligi 2 m³.

5-kohaline rexton salongitooniga  
Cognac Brown. rextoni istmed on  
ergonoomiliselt disainitud, et kohanduda  
iga kehaosa kujuga, vähendades seega 
pikkadel reisidel tekkivat väsimust.

5-kohaline
Pakiruum
820–1977 liitrit

7-kohaline
Pakiruum
236–1806 liitrit
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NaHKPoLSTRiga iSTmeD*

* Lisatarvikutena saadaval Crystal mudelile, standardvarustuses Quartz 
mudelil.
** Ainult Quartz mudelil.
*** Esiistmete soojendus on Crystal mudelile saadaval lisavarustusena.

Rextoni nahkpolstriga istmete mugavust tunnetad just 
pikematel sõitudel. istmete ergonoomilisus ja mugav 
küljetugi on tipptasemel. Nahkpolstrit on lihtne puhtana 
hoida. mõlemad Rextoni esiistmed on elektriliselt 
reguleeritavad**, nii et sobiva istumisasendi leidmine on 
lihtne ja mugav.  istmesoojendused*** on peale esiistmete 
ka teise istmerea äärmistel istmetel. Rextoni istmed on 
suhteliselt kõrgel, mistõttu on teised sõidukid hästi 
nähtavad ja see tõstab juhi valmisolekut ennetada 
liiklusohtlikke olukordi.

USB-pesa ja vooluväljund 
keskkonsoolis.

USB-pesa ja 220/115 V vaheldi 
teises reas.

Suur topsihoidik.

Pakiruumi kate (ainult 5-kohalisel). Pakivõrk (ainult 5-kohalisel). Soojendusega esi- ja tagaistmed on Quartz mudeli põhivarustuses.

7-kohaline rexton 
salongi tooniga Ash Black.
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esivaate- 
kaamera

Külgvaate- 
kaamera

Tahavaate- 
kaamera

TäiSVaaTemoNiToR*

360° 
V a a D e

LU K S U S L I K U LT  VA r U S TAT U D
Rextoni elegantses ja kvaliteetse viimistlusega salongis 
paelub pilku suur 9,2” HD puuteekraan*, millelt saab 
jälgida muuhulgas navigatsiooni ja tagurduskaamera pilti. 
Rextoni navigatsioonisüsteem on kindlasti üks parimaid, 
kuna näitab ka kõiki teele jäävaid kiiruskaameraid. 
Rextonis on olemas apple CarPlay ja android auto 
valmidused. Ka on võimalik raadiosaateid reaalajas 
salvestada.

3,5” näidikuplokk.

Automaatne kahetsooniline 
kliimaseade**.

Navigatsioonisüsteem**. Soojendusega rool** reguleeritava kalde ja kõrgusega.

Targa võtmepuldi süsteem**. Elektrooniline seisupidur ja  
Auto-Hold funktsioon.

Esitulede juhtimine ja automaatsed pesurilülitid.

Kaugjuhtimislülitid ja kiirushoidik roolil.Tagurduskaamera.

ekraanil kuvatakse sõiduk ja kõik vahetus ümbruses leiduvad  
takistused pealtvaates. Süsteem teeb parkimise hõlpsaks ja ohutuks. 
* Valikuline lisavarustus.

** Quartz mudeli põhivarustuses.
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DigiTaaLNe NäiDiKUPLoKK
Suur (7”) kaasaegsete tehnoloogiatega varustatud 
TFT-LCD-ekraan* annab juhile kiire ja lihtsa ülevaate 
sõiduki teabest. Kolme režiimiga digitaalne 
spidomeeter ja pardaarvuti erinevate näidikutega.

* Valikuline lisavarustus.
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Rextonis on rohkelt uusimat turvavarustust, mis 
aitab ära hoida õnnetusi ning minimeerida kahjusid.  
Samuti muudavad sõitmise veelgi lihtsamaks.

Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem, ümberpaiskumistõkesti 
ja pidurivõimendisüsteem on rextoni põhivarustuses.

r O H K E LT  T U r VAVA r U S T U S T

Nõlvaltstardiabi ja mägipidur aitavad tagada sõidu ajal su ohutust.
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Autonoomne hädapidurdussüsteemi kaamerasensorid jälgivad 
ümbrust võimaliku kokkupõrkeohu tuvastamiseks. Süsteem pidurdab 
automaatselt, püüdes vältida kokkupõrget või vähemalt leevendada 
kokkupõrke tagajärgi. Süsteem toimib, kui auto sõidab kiirusega  
8–60 km/h.

Liiklusmärkide tuvastussüsteem jälgib ees olevaid liiklusmärke. 
Kehtivad kiiruspiirangud ja mööda sõidukeelud kuvatakse juhile 
parda arvuti ekraanil.

Esikokkupõrke hoiatuse süsteem hoiatab juhti võimaliku 
kokkupõrkeohu eest, kui kaamerasensorid tuvastavad auto ees liiga 
lähedal teise sõiduki või jalakäija. Süsteem toimib, kui auto sõidab 
kiirusega alla 180 km/h.

Pimenurga jälgimissüsteem* tajub tagant või kõrvalt pimedasse 
nurka jõudvaid sõidukeid ja hoiatab juhti küljepeeglil vilkuva tulega.  
* Valikuline lisavarustus.

Sõidurajal püsimise abisüsteem hoiatab juhti, kui auto kaldub oma 
sõidurajalt kõrvale.

Kaugtule automaatlülituse süsteem võtab automaatselt kaugtuled 
maha, kui märkab lähenevat sõidukit, muutes öösel sõitmise 
lihtsamaks. 

Esi- ja tagumises põrkerauas paiknevad parkimisandurid tuvastavad 
takistuse, hõlbustades parkimist keerukates tingimustes.

9 TURVaPaTja
1 Juhi turvapadi
2 Juhi põlveturvapadi
3 Kaassõitja turvapadi
4, 5 Juhi ja kaassõitja külgturvapadjad
6, 7 Tagaistme külgturvapadjad 
8, 9 Turvakardinad
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SaLoNgiTooNiD

Ash Black beeži katusevooderdisega. Nappa-nahk (Quartz mudeli põhivarustuses), termoplastiline polüuretaan või  tekstiil (Crystal 
mudeli põhivarustuses).

Snow Beige, Nappa-nahk (lisavarustuses), termoplastiline polüuretaan või tekstiil (Crystal mudeli valikvarustuses ilma lisatasuta).

Cognac Brown, Nappa-nahk (lisavarustuses).

Ash Black, Nappa-nahk (lisavarustuses).

20” pihustuskattega 
veljed  

(lisavarustuses)

18” valuveljed, 
teemantlõigatud 

(Quartz)

17” valuveljed
(Crystal)

VeLjeD

VäRViD

Grand White (baasvärv) Elemental Grey (metallik või pärlmutter)       

Fine Silver (metallik või pärlmutter)       

Atlantic Blue (metallik või pärlmutter)       Sabia Beige (metallik või pärlmutter)       

Space Black (metallik või pärlmutter)       
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TeHNiLiSeD aNDmeD

MOOTOR                              2,2 L DIISEL  
VeoViiS                        4 WD (nelikvedu)  
KäigUKaST   6mT (Crystal)             7aT (Quartz) 
iSTeKoHTi               5            5        7  
KLiiReNS                                 224 mm  
PÖÖRDeRaaDiUS                                     5,5 m  
MAHUD     
iSTeKoHTi                            5         7
PaKiRUUm KoLmaS iSTmeRiDa                       1977 l  1806 l
 PüSTi
 KoLmaS iSTmeRiDa                        820 l   641 l
 KoKKU KLaPiTUD
 TeiNe ja KoLmaS                           -         236 l
 iSTmeRiDa KoKKU 
 KLaPiTUD
KüTUSePaaK                                     70 l  
MASSID     
TäiSmaSS                       2860 kg  2960 kg
jäReLHaagiSe maSS PiDURiTega       2700 kg                 3000 kg 
 PiDURiTeTa                                   750 kg  
MOOTOR     
KüTUS                                  DiiSeL  
SiLiNDRiTe aRV                                 4 ReaS  
TÖÖmaHT                                2157 cm3  
SiLiNDRi LäbimõõT x KoLViKäiK                          86,2 x 92,4 mm  
SURVeaSTe                                  15,5 : 1  
SUURim VõimSUS              133,1 kW (181 hj) / 4000 p/min  
SUURim PÖÖRDemomeNT                 420 Nm / 1600-2600 p/min 
SUUTLIKKUS     
SUURim KiiRUS                                 185 km/h  
KÜTUSEKULU JA HEITMED     
KüTUSeKULU l/100 km LiNNaS            9,8          10,2     10,4
 maaNTeeL            6,6           6,9       7
 KeSKmiNe            7,8           8,1       8,3
Co2-HeiTmeD g/km KeSKmiNe            204          213      218

MõõTMED

2 865 mm

4 850 mm

1 825 mm

1 640 mm
1 960 mm

1 640 mm



SsangYong – kvaliteetsete  
maastikuautode ja linnamaasturite  
tootja juba aastast 1954

Kõikide piltide, jooniste ja kirjeldatud varustuse aluseks on brošüüri trükkimise hetkel olemasolev teave ja rahvusvaheline pildimaterjal. 
Autode varustus ja värvid võivad muutuda ja erineda siintoodust, piltidel on kujutatud ka erivarustusega autosid. SY Motor Oy jätab 
endale õiguse tooteid, tooraineid, varustust ja tehnilisi omadusi igal hetkel ette teatamata muuta. Lisateavet toodete, nende saadavuse 
ja lisavarustuse kohta saab lähimalt SsangYongi volitatud edasimüüjalt.  3/2018

SY MOTOR OY 
ssangyong.ee

 SsangYong Estonia

Kellokukantie 2, 01300 Vantaa, Soome

SsangYong, Lõuna-Korea vanim autotootja, on 
spetsialiseerunud nelikveoliste džiipide ja linnamaasturite 
valmistamisele. SsangYongi sõidukid on tuntud kui 
vastupidavad, usaldusväärsed ja praktilised autod, mis on 
mõeldud kasutamiseks rasketes oludes.

SsangYongi keskendumine linnamaasturite ja nelikveoliste 
mudelite tootmisele tähendab, et nende projekteerimisel pole 
olnud vajadust teha kompromisse, autod vastavad kõrgeimatele 
kvaliteedi- ja kasutatavusnõuetele.  Selle tõestuseks annab 
SsangYong oma autodele Eestis viieaastase läbisõidupiiranguta 
garantii.

Autode veomassid annavad tunnistust sellest, et SsangYong on 
loodud hakkama saama kõige raskemate ülesannetega.  
Jõulised mootorid, madal müratase, äärmiselt tõhus nelikvedu 
ja kvaliteetne viimistlus ning rohke lisavarustus teevad sõitmise 
turvaliseks ja mugavaks.


